
Bewaar Squid® altijd strak rond de 
kartonnen koker gewikkeld tot het moment 
van installatie. Het textiel moet stevig 
vastgeplakt zijn met 3 stukken tape, in het 
midden, aan de linker- en rechteruiteinden.

Zorg ervoor dat de resterende Squid® 
strak rond de kartonnen koker gewikkeld 
wordt en plak het vast met 3 stukken tape, 
in het midden en aan de uiteinden. Als 
Squid® niet strak opgerold bewaard wordt, 
kunnen permanente blazen of plooien 
ontstaan.

Trek ongeveer 15 cm van de folie los en 
plooi het over.

Centreer de Squid® op het raam en druk 
de bovenkant voorzichtig tegen het glas. 
Trek beetje bij beetje de folie los (per  
± 15 cm), terwijl je de Squid zachtjes aan 
het raam wrijft, van boven naar beneden 
en van het midden naar buiten.

Je hebt nodig: spons (1) en raamtrekker (2), 
rolmeter (3), spatel (4), inox cuttermes (5), 
schaar (6).

Reinig en ontvet het glas zorgvuldig met 
water en een scheutje ammoniak of met 
een raamreinigingsmiddel op basis van 
alcohol of ammoniak. Droog het raam met 
een vezelvrij doekje.

Meet het raam in de hoogte 
en de breedte.

Snijd de Squid® voldoende ruim af. Houd 
rekening met ± 5 cm overlap aan iedere 
zijde.

GRAAG AANDACHTIG LEZEN!
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A totally new and easy way 
to dress up your window



1-3 mm

Plaats de spatel naast de siliconerand van het 
raam en houd het mes tegen de binnenkant 
van de spatel. Met druk en in een scherpe hoek 
snijd je alle overtollige randen af. Gebruik om 
de 2 m een nieuw mesje, zodat de Squid® niet 
rafelt.

Zodra de Squid® plat op het raam ligt, 
gebruik de spatel om de Squid tegen het 
glas te kleven. Druk aan vanuit het midden 
naar buiten (zie pijltjes). Druk goed over 
de hele oppervlakte, ook de randen en 
hoeken.

Voor het beste resultaat, wordt een 
afstand van 1-3 mm tussen de silicone en 
de Squid® aangeraden.

Druk met de spatel stevig (10kg) over 
de volledige oppervlakte Squid®, zowel 
horizontaal als verticaal, om de lijm te 
activeren. Dit is heel belangrijk om het 
onstaan van blazen te vermijden.

Heb je nog Squid® over, bewaar het in 
zijn originele verpakking, strak rond zijn 
kartonnen koker gewikkeld. Plak het stevig 
vast met 3 stukken tape, in het midden en 
aan de uiteinden. 

Veel plezier met Squid®!

Voor meer info en video’s op www.squid.be

In geval van blazen of plooien, trek  
de Squid® zachtjes los van het raam tot  
voorbij de blaas of plooi (A), zonder druk 
uit te oefenen.

Laat de Squid® vervolgens terug op het 
raam vallen, terwijl je het met de hand of 
spatel aandrukt. Probeer nooit blazen of 
plooien uit te duwen met de spatel, dit 
vervormt de Squid® permanent.
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