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MONTAGE-INSTRUCTIES

Voor het beste resultaat raden wij u aan de 
voorkant van de auto op een helling of een lift 
te plaatsen zodat het oppervlak met het blote 
oog zichtbaar is.

Translated versions of this manual 
are available at:
https://sliplo.com/installation-2

Instrucciones de instalación en 
español
https://sliplo.com/installation-2

Instructions d'installation en français

https://sliplo.com/installation-2

Montageanleitung in Deutsch

https://sliplo.com/installation-2

Istruzioni per l'installazione in italiano
 
https://sliplo.com/installation-2

 
https://sliplo.com/installation-2
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Hartelijk dank voor de aankoop van 
SLIPLO universele beschermplaat, die 
de voorrand van uw bumper voorziet 
van een langdurige bescherming tegen 
schuren. Het universele ontwerp van 
SLIPLO maakt het mogelijk om elk stuk 
aan uw bumper aan te passen en 
dankzij de 3M supersterke dubbelzijde 
zelfklevende tape hecht het aan elke 
ondergrond. Dat betekent geen gaten 
boren, geen schroeven, geen lijm, geen 
lasnaden en niet hoeven schoonmaken.

70% Isopropylalcohol (IPA) - Optioneel 
kan dit pakket een bevestigingsset 
bevatten (enkel indien toegestaan door 
het land en de transportwetgeving).

3M hechtprimer - Optioneel kan dit 
pakket een bevestigingsset bevatten 
(enkel indien toegestaan door het land 
en de transportwetgeving). Als deze niet 
meegeleverd is gebruik dan vergelijk-
bare hechtprimer zoals 3M 4298 of 3M 
06393.

Witte handdoek
            
Scherpe schaar of mesje
 
Markeerstift

Rolmaat

Bekijk hier installatievideo's

https://sliplo.com/installation

DANK U WEL

AANBEVOLEN GEREEDSCHAP

Zoeken naar installatieprogramma's

https://sliplo.com/find-installers/



REINIGEN VAN HET OPPERVLAK

Gebruik de 70% isopropylalcohol 
(IPA) en een handdoek om het opper-
vlak te reinigen van een vette laag of 
verontreiniging op uw auto. Bij zware 
olie, vet of een keramische coating 
kan een "ontvettingsmiddel" zoals 
benzine worden gebruikt om eventu-
ele verontreinigingen te verwijderen. 
Wees echter uiterst voorzichtig om de 
verf niet te beschadigen. Als u met 
oplosmiddel reinigt moet u daarna 
altijd een IPA-schoonmaakmiddel 
gebruiken om de restanten te verwij-
deren. Zorg ervoor dat het oppervlak 
volledig droog is voordat u naar de 
volgende stap gaat.
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HECHTPRIMER

Zorg ervoor dat u een handschoen 
gebruikt bij het hanteren van elk soort 
hechtprimer. Breng snel een enkele 
dunne laag van de primer aan op het 
oppervlak met behulp van de spons. 
Zorg ervoor dat het oppervlak volledig 
droog is voordat u naar de volgende 
stap gaat.

Als het oppervlak reeds bestaande 
schade heeft, breng er dan extra 
primer op aan.   
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PASSEND MAKEN

Verwijder tijdens het passend maken 
niet de rode plakstrips. Plaats uw 
eerste stuk SLIPLO tegen het opper-
vlak aan dat u wilt beschermen. Over 
het algemeen is een goede vuistregel 
om vanuit het midden van de bumper 
te beginnen en elk stuk te testen, waa-
rbij men zich richting de bestuurder-
skant van de auto beweegt. Gebruik 
uw pen om eventuele overlappingen, 
schroeven en gaten in het SLIP-
LO-stuk te markeren dit uitgesneden 
moeten worden. Als u tevreden bent, 
gaat u naar het volgende stuk en 
maakt u dit ook passend. 4



LAATSTE AANPASSINGEN

Knip met een schaar alle stukken die 
u bij de vorige stap gemarkeerd had 
uit de SLIPLO-strip uit. Controleer de 
montage van elk gesneden stuk 
tegen het oppervlak. Vergeet niet om 
alleen zoveel materiaal uit te snijden 
als nodig is, zodat een maximale 
hechting van elk afzonderlijk stuk 
gegarandeerd is. 
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BEVESTIGEN

Begin vanuit het midden en plak het 
eerste stuk, maar wel heel licht. Door 
licht te drukken, kunt u de Sliplo er 
gemakkelijk af trekken om deze 
opnieuw te positioneren. 

Verwijder de rode plakstrips van de 
achterkant van het SLIPLO-stuk.
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Een goede vuistregel is om altijd een 
afstand van ongeveer 3 millimeter 
tussen de afgeschuinde rand van de 
bumper en de voorste beschermprof-
ielen van SLIPLO aan te houden. Dit 
voorkomt dat stenen of verontrein-
igingen tussen de SLIPLO en het 
oppervlak vast komen te zitten. 

Druk alleen hard op de Sliplo als 
deze precies op de juiste plek zit.

1/8”
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Let er altijd extra op dat u het 
kleefgedeelte van SLIPLO op een 
vlakke ondergrond plakt, zodat er in 
de toekomst geen uitstulpingen mo-
gelijk zijn. Plak de rest van de 
SLIPLO onder de bumper, zodat de 
bescherming van het stootvlak van 
uw bumper aan de voorkant gegaran-
deerd is. 
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FINAL APPLICATION

Waarschuwing

Was de auto tot 48 uur na het aan-
brengen van de lijm niet, zodat deze 

volledig kan drogen en uitharden.

w w w. s l i p l o . c o m

Houd alle items van deze set uit de 
buurt van jonge kinderen. Gooi de 
lijm onmiddellijk na gebruik weg. 

Raadpleeg het veiligheidsinformatie-
blad van de 3M hechtprimer voor 

verdere veiligheids- en behandeling-
sinstructies.

Vermijd het plaatsen van SLIPLO op 
schroeven, bouten, wraps, 

lakbeschermingsfolie, afdichtmiddel-
en en was. Een onjuiste montage 

kan ervoor zorgen dat SLIPLO niet 
goed vast komt te zitten.




