Instrukcja naklejania
Naklejki œcienne samoprzylepne

Kupuj¹cym w naszym sklepie gwarantujemy:

i

Informacje e-mail
o ka¿dym etapie
zamówienia

Solidny karton
Paragon
Instrukcja

Halina Kucharczyk Studio-Grafik
ul.. Wojciechowska 5A
20-074 Lublin
tel: 81 444 60 02
kom: 666 584 071

Wysy³ka

@

Numer listu
przewozowego
do œledzenia przesy³ki

Zapraszamy równie¿ Pañstwa
do obejrzenia filmów instrukta¿owych:

www.naklejkolandia.pl
(Zak³adka: Instrukcje)

e-mail: info@naklejkolandia.pl

Co otrzymali Pañstwo w przesy³ce.
Wyjaœnienie pojêæ zawartych w instrukcji.
Zakupiona przez Pañstwa naklejka samoprzylepna sk³ada siê z 3 warstw:

PAPIER TRANSFEROWY
(pó³przeŸroczysty papier na górze naklejki
za pomoc¹ którego przenosimy wzór na œcianê)
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UWAGA ! W przypadku naklejek z folii welurowej
zamiast PAPIERU TRANSFEROWEGO u¿yta jest specjalna
przezroczysta FOLIA TRANSFEROWA
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FOLIA SAMOPRZYLEPNA
(naklejka w³aœciwa)

3

PAPIER PODK£ADOWY
Kredowany papier z kratk¹ na spodniej stronie
na którym znajduje siê naklejka w³aœciwa.
(czyli wzór wyciêty z folii samoprzylepnej)

2 FOLIA SAMOPRZYLEPNA

1 PAPIER TRANSFEROWY
(pó³przeŸroczysty papier na górze
naklejki).
Jest to noœnik, dziêki któremu
mo¿emy przenieœæ naklejkê
w ca³oœci.
Do naklejek œciennych stosujemy
papier transferowy o najl¿ejszym kleju
(wymaga du¿o cierpliwoœci,
ale nie pozrywa farby ze œciany).

(naklejka w³aœciwa).
Mo¿na j¹ naklejaæ na wszelkie
g³adkie powierzchnie:
œciany, kafelki, tworzywa,
metal, ceramikê, drewno oraz
p³yty meblowe.
Folia siê nie odbarwia i jest
odporna na wilgoæ
i nas³onecznienie.

3 PAPIER PODK£ADOWY
Jest to papier z kratk¹
na którym umieszczona jest
naklejka - zabezpiecza on klej.

Przed przyst¹pieniem do naklejania
nale¿y wykonaæ poni¿sze zalecenia

!
!

Œciana do naklejania musi byæ dobrze wyschniêta
po ewentualnym malowaniu, powinno min¹æ co najmniej 2 tygodnie
(w okresie zimowym i w przypadku g³adzi
ten czas mo¿e wyd³u¿yæ siê nawet do miesi¹ca).

Podczas naklejania œciana lub inna powierzchnia powinna byæ bez py³u.

Naklejka znajduje siê na PAPIERZE PODK£ADOWYM.
Na górze przyklejony jest PAPIER TRANSFEROWY.
Przed przyst¹pieniem do naklejania
nale¿y wyg³adziæ papier transferowy w celu
zwiêkszenia przyczepnoœci.
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Akcesoria przydatne podczas naklejania:
• No¿yk do tapet lub no¿yczki
• Miêkka, sucha œciereczka lub papier
• Taœma malarska (do ewentualnego wypozycjonowania wzoru)
• Suszarka (przy nierównych œcianach mo¿na naklejkê dogrzaæ suszark¹)

Monta¿ naklejki œciennej
nale¿y wykonaæ poni¿sze zalecenia

!

Na wykonanie bardziej skomplikowanych wzorów
dobrze jest przeznaczyæ kilka godzin.

Naklejki, których elementy podzielone s¹ na kilka czêœæi powinno kleiæ siê na tzw. „zak³adkê”.
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ODKLEJAMY PAPIER PODK£ADOWY
wywiniêty w drug¹ stronê
zaczynaj¹c od krótszego boku.
(Wszystkie elementy cierpliwie dociskamy
tak, aby znalaz³y siê
na papierze transferowym).

Ten etap wymaga najwiêcej uwagi
zalecamy obejrzenie filmu instrukta¿owego
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www.instrukcje.naklejkolandia.pl

? Do przenoszenia naklejek œciennych
stosujemy papier transferowy
o najl¿ejszej sile kleju
co zapobiega oderwaniu farby ze œciany
ale wymaga wiêcej cierpliwoœci.

Przymierzamy wzór na œcianie
i delikatnie przyklejamy.
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Wyg³adzamy przyklejon¹ czêœæ
(palcem lub miêkkim papierem).
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Powoli odrywamy PAPIER
TRANSFEROWY wywiniêty
o
w drug¹ stronê (pod k¹tem 180 )
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Przyklejamy NAKLEJKÊ - mocno
wyg³adzamy i dociskamy.
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Ca³oœæ wyg³adzamy.
Przy nierównoœciach mo¿na
NAKLEJKÊ dogrzaæ suszark¹.

