INSTRUKCJA NAKLEJANIA
- NAKLEJKI DRUKOWANE
Zakupione przez Pañstwa naklejki mo¿na naklejaæ na wszelkie g³adkie powierzchnie takie jak: œciany, kafelki,
tworzywa, metal, ceramikê, drewno, p³yty meblowe, samochody, etc...

Œciana do naklejania musi byæ dobrze wyschniêta oraz oczyszczona,
po ewentualnym malowaniu powinno min¹æ co najmniej 2 tygodnie
(w okresie zimowym i w przypadku g³adzi ten czas mo¿e siê wyd³u¿yæ nawet do miesi¹ca).
Aby upewniæ siê, czy œciana jest gotowa nale¿y przeprowadziæ próbê
w ma³o widocznym miejscu odciêtym fragmentem naklejki.
APLIKACJA
1. Zaplanuj dok³adnie rozmieszczenie naklejki na œcianie, w razie potrzeby zaznacz
delikatnie o³ówkiem pozycjê.
2. Przed przyklejeniem naklejki dok³adnie oczyœæ œcianê such¹ miêkk¹ szmatk¹.
3. Odklej powoli naklejkiê od papieru podk³adowego, w przypadku wiêkszych wzorów poproœ drug¹
osobê o pomoc aby unikn¹æ za³amañ.
4. Umieœæ naklejkê na œcianie zaczynaj¹c od najkrótszego boku.
5. Za pomoc¹ suchej, nie pyl¹cej siê szmatki delikatnie wyg³adzaj i doklejaj pozosta³¹ czêœæ naklejki.
6. Po naklejeniu ca³oœæ jeszcze raz dociœnij i wyg³adŸ za pomoc¹ œciereczki.
Uwaga. Przy aplikacji bardzo du¿ych naklejek zalecamy sposób postêpowania taki jak przy sprzedawanych przez nas
wzorach wycinanych z folii ploterowej. Dok³adn¹ instrukcjê znajd¹ Pañstwo na naszej stronie www.naklejkolandia.pl
w dziale INSTRUKCJE. W takim przypadku nale¿y siê zastosowaæ do do wytycznych tam podanych pomijaj¹c etap
zwi¹zany z usuwaniem papieru transportowego, poniewa¿ przy naklejkach drukowanych on nie wystêpuje.

Dodatkowe porady:
Do naklejania nale¿y podejœæ cierpliwie i bez poœpiechu.
Do naklejania du¿ych wzorów niezbêdne s¹ dwie osoby aby zapobiec zagiêciom lub za³amaniom naklejki.
Naklejanie rozpoczynamy zawsze od krótszej krawêdzi wzoru.
Przed naklejaniem przygotuj sobie such¹, nie pyl¹c¹ œciereczkê.
W razie potrzeby przy du¿ych nierównoœciach œciany, naklejkê po aplikacji mo¿na delikatnie dogrzaæ suszark¹ do
w³osów.
Naklejki, których elementy podzielone s¹ na kilka czêœæi
powinno kleiæ siê na tzw. „zak³adkê” od 3 do 5 mm
.
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