NAKLEJKI ŚCIENNE

INSTRUKCJA
APLIKACJI
Poradnik aplikacji naklejek ściennych
(w tym map oraz miarek wzrostu) marki
Dekorillo

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku
aplikacji naklejek ściennych zamówionych w sklepie internetowym
Dekorillo lub sklepów oferujących produkty pod nazwą marki.

PRZYGOTOWANIE
ŚCIANY POD
APLIKACJĘ
ŚCIANA:
Powierzchnia, na która aplikowana jest
naklejka musi być oczyszczona z kurzu,
smarów oraz innych zanieczyszczeń,
które mogłyby wpłynąć niekorzystnie
na przyklejenie się naklejki.
Pamiętaj, że aplikacja nie może
nastąpić bezpośrednio po malowaniu
ściany – należy odczekać ok. 28 dni.
Na skutek stosowania różnorakich
lakierów i farb na ścianach, przed
aplikacją naklejki warto przeprowadzić
test, przed ostatecznym naklejeniem
folii, który stwierdzi czy folia się
sprawdzi.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Źle przygotowana powierzchnia może
spowodować niemożność poprawy
umiejscowienia naklejki, np. pył i inne
nieczystości ze ściany osłabiają klej na
folii, który może oderwać farbę.

APLIKACJA NAKLEJEK Z FOLIĄ
TRANSPORTOWĄ (W TYM MAP)
Przed aplikacją naklejki rozłóż ją folią do dołu na płaskiej powierzchni,
tak aby całość się rozprostowała.
Nie aplikuj naklejki na świeżo pomalowane ściany - aplikacja powinna
nastąpić po całkowitym wyschnięciu farby, zgodnie z zaleceniami
producenta farb ( ok. 21-28 dni).
Jeżeli naklejka składa się z kilku elementów, rozetnij je.
Aby przenieść naklejkę na folii transportowej uprzednio dociśnij folię
transportową przy pomocy rakli (lub karty) do naklejki, następnie oddziel
papier od folii (nie folię od papieru), tak aby naklejka została na folii
transportowej.
Naklej folię na przygotowaną powierzchnię, dociśnij, po czym delikatnie
odklejaj folię - naklejka zostanie na ścianie.

APLIKACJA NAKLEJEK BEZ FOLII
TRANSPORTOWEJ
Przed aplikacją naklejki rozłóż ją folią do dołu na płaskiej powierzchni,
tak aby całość się rozprostowała.
Nie aplikuj naklejki na świeżo pomalowane ściany - aplikacja powinna
nastąpić po całkowitym wyschnięciu farby, zgodnie z zaleceniami
producenta farb ( ok. 21-28 dni).
W przypadku większych naklejek, warto wcześniej przykleić ją do ściany
przy pomocy taśmy malarskiej w celu sprawdzenia jej równej aplikacji na
ścianie oraz potwierdzenia, że naklejka ma znajdować się w danym
miejscu.
Odklej naklejkę od papieru i delikatnie, przy pomocy miękkiej, czystej
ściereczki dociśnij ją do ściany.

