
  

 

MONTAGEHANDLEIDING KEJE RAAMDECORATIE PRODUCTEN 

De KeJe raamdecoratie producten worden altijd als maatwerk product bij u aangeleverd en dienen 
alleen nog juist te worden gemonteerd op het kozijn. 
 
Het is belangrijk om het kozijn goed te reinigen, alvorens u de producten kunt monteren. Volg 
hiervoor onderstaande stappen. LET OP: voor ieder kozijn dienen er nieuwe doekjes te worden 
gebruikt! 
 

 
 
 
Ingesloten vindt u twee zakjes, genummerd 1 en 2. Naast deze 
meegeleverde zakjes heeft u in de laatste stap nog een droge doek nodig. 
 
 
 
 
 
 
Allereerst maakt u het zakje open waar nummer 1 op staat. Met het 
doekje ontvet en reinigt u het oppervlakte waar het staalband op wordt 
geplakt. Belangrijk is om één kant op te strijken. Ga dus NIET op en neer 
over het kozijn heen. Laat het kozijn goed opdrogen alvorens u zakje 2 
pakt. 
 

 
 
Wanneer het kozijn goed droog is, kunt u zakje 2 open maken en 
gebruiken. Deze doek zorgt voor de primerlaag op het kozijn. Belangrijk is 
om één kant op te strijken. Ga dus NIET op en neer over het kozijn heen.   

 
Nu het kozijn goed gereinigd is, kunt u beginnen met het monteren van de KeJe raamdecoratie 

product. 

Haal het staalband van het product – het staalband zit magnetisch vast aan het magneetband welke 
op het frame geplakt blijft zitten -  en monteer band voor band het staalband op het kozijn. 
Belangrijk is dat u recht plakt, indien het scheef is geplakt zal de hechting niet optimaal zijn! 
Wanneer alle staalbanden geplakt zijn, drukt u met een droge doek het staalband een paar keer goed 
aan, zodat alle lucht er onder is verdwenen.  
 
De lijm die op het staalband zit en hecht met het kozijn wordt met de tijd sterker. Na 2 á 3 uur is de 

lijm op volle sterkte. Wacht daarom,  na het plakken van het staalband, enkele uren met de laatste 

stap: het KeJe raamdecoratie product vastklikken (magnetisch) op het staalband. 

 


