
1. przygotowanie powierzchni

Prace rozpocznij od oczyszczenia powierzchni, na której planowany jest monta¿ naklejki. 
Pow³oki malarskie nale¿y oczyœciæ i przetrzeæ szmatk¹, tak aby usun¹æ kurz. W przypadku 
aplikacji na pod³o¿ach umo¿liwiaj¹cych chemiczne odt³uszczenie nale¿y przemyæ je 
denaturatem lub benzyn¹ ekstrakcyjn¹. Naklejki mo¿na montowaæ na wszystkich g³adkich 
powierzchniach - meblach, szkle, lustrach, tworzywach sztucznych, metalu itd.

UWAGA!
Naklejki mo¿na montowaæ minimum 14 dni po pomalowaniu œcian. Wczeœniejszy monta¿ 
mo¿e skutkowaæ ich odklejaniem siê i nie podlega gwarancji. Farby o wysokiej zawartoœci 
lateksu niekorzystnie wp³ywaj¹ na przyczepnoœæ produktu. Decyduj¹c siê na stworzenie 
dekoracji na tym pod³o¿u, musisz przeprowadziæ próbê i zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ. 
Nie ponosimy odpowiedzialnoœci i nie uznajemy reklamacji zwi¹zanych z odklejaniem 
dekoracji do tego rodzaju farb.

3. rozplanowanie u³o¿enia

Umieœæ naklejkê za pomoc¹ taœmy samoprzylepnej, bez odklejania papieru podk³adowego, w 
zaplanowanym miejscu. W ten sposób zweryfikujesz jej po³o¿enie.

Je¿eli posiadasz wieloelementow¹ naklejkê mo¿esz podzieliæ j¹ na mniejsze fragmenty i 
samodzielnie zaaran¿owaæ kompozycjê.

Sugerujemy monta¿ w dwie osoby. Zawsze to raŸniej i pewniej.

2. przygotowanie naklejki

Naklejka dostarczana jest w kartonowej tubie transportowej w formie rulonu. Wyjmij j¹ i 
roz³ó¿ na p³askiej powierzchni wzorem do do³u. Przy u¿yciu za³¹czonej rakli wyg³adŸ 
powierzchniê papieru, tak aby warstwy naklejki idealnie do siebie przylega³y.

4. usuwanie papieru podk³adowego

Po wypozycjonowaniu 
by nie pozostawa³ na nim ¿aden element wzoru. Je¿eli tak siê stanie nale¿y ponownie 
przykleiæ ten fragment, docisn¹æ wzór i delikatnie odkleiæ papier. Odklej jednorazowo ok.  40 
cm papieru podk³adowego, dbaj¹c by naklejka nie przylgnê³a  do naklejanej  powierzchni.

odklej od spodu gruby, kratkowany papier. Zacznij od naro¿nika dbaj¹c 
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6. zdejmowanie papieru transportowego

Po naklejeniu wzoru zacznij od razu odklejaæ papier transportowy. ProwadŸ go równolegle 
do powierzchni równym, wolnym tempem.

Uwa¿nie obserwuj czy wszystkie elementy wzoru zostaj¹ na powierzchni. Je¿eli któryœ 
zostanie na papierze, wróæ kilka centymetrów, dociœnij element przez papier i ponownie 
odklej od powierzchni.

7. finalna weryfikacja

SprawdŸ czy naklejka dobrze przylega do powierzchni i czy nie pojawi³y siê ewentualne 
b¹belki powietrza. Wówczas u¿ywaj¹c ig³y delikatnie nak³uj je i wyg³adŸ u¿ywaj¹c miêkkiej 
szmatki.

Gratulujemy!

5. monta¿

Korzystaj¹c z rakli, dociskaj jedynie sam¹ naklejkê do œciany. Raklê prowadŸ poziomymi 
pasami, systematycznie przesuwaj¹c siê w dó³. Dziêki temu pod wzór nie zostan¹ wt³oczone 
b¹belki powietrza.

Gdy przykleisz ok. 20 cm, odklej kolejny fragment papieru transportowego, czynnoœæ 
powtarzaj a¿ do przyklejenia ca³ej naklejki.


