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Proszę się upewnić, że powierzchnia, do której przyklejona będzie naklejka jest gładka, sucha, wolna 
od jakichkolwiek zatłuszczeń, kurzu czy zabrudzeń. 

Nie należy przyklejać naklejki na wilgotne ściany lub ściany z odpadającą farbą. Nie przyklejać również 
na ściany świeżo otynkowane lub malowane. W takim wypadku należy odczekać minimum dwa 
tygodnie od tynkowania lub malowania.

Po przyklejeniu naklejka nie podlega zwrotowi.

INSTRUKCJA MONTAŻU NAKLEJKI DEKORACYJNEJ

CO WARTO PRZYGOTOWAĆ

Naklejka może 
być przyklejona
do jakiejkolwiek

płaskiej powierzchni

(np. ściana, szyba, 
meble, lustro, 
samochód, 

deska sedesowa)

Pozycja raz przyklejonej naklejki nie może być zmieniona.

Nie należy rozciągać naklejki, jak również dotykać jej warstwy klejącej.

Do usunięcia naklejki, najlepiej jest użyć ciepłego powietrza
(suszarka do włosów/nagrzewnica) aby zmiękczyć klej. 
W tym celu należy delikatnie naderwać brzeg naklejki, 
a następnie podgrzewając kolejne części, odrywać naklejkę od ściany.

Biorąc pod uwagę różnorodność powierzchni ścian, producent nie bierze 
odpowiedzialności za zniszczenia powierzchni podczas montażu naklejki.

INFORMACJE DODATKOWE
Raklę lub ściereczkę, suszarkę 
lub nagrzewnicę, miarkę, ołówek, nożyczki.

2. Przymiarka2. Przymiarka
Zaplanuj swój design jak chcesz. Wytnij wzór nożyczkami (nie wycinaj, jeśli stanowi całość). 
Dokonaj odpowiednich pomiarów, możesz zaznaczyć punkty ołówkiem lub przykleić rozłożony
wzór do ściany np. taśmą malarska (w przypadku wzorów wieloelementowych), aby zobaczyć
jak naklejka (lub cały zestaw) będzie się prezentować po naklejeniu na ścianie.

POWIERZCHNIA DO WYKLEJENIA POWINNA BYĆ GŁADKA, SUCHA I CZYSTA. 2
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3. Gładzenie naklejki3. Gładzenie naklejki                                                  Przenieś naklejkę na stół/podłogę i połóż wzorem do dołu. Teraz 
wygładź ją mocno czymś twardym (raklą, szpatułką, pudełkiem od płyty CD). Naklejkę 
dociskamy, aby lepiej przykleiła się do papieru transportowego.

4. Odklejanie papieru podkładowego4. Odklejanie papieru podkładowego                                                                                       Naklejka musi leżeć wzorem do podłogi. 
Odklejaj naklejkę po krótszym boku. Chwyć róg papieru podkładowego i zacznij powoli go 
odklejać, rolując go w dół. Jeśli jakiś fragment wzoru nie chce się odkleić od papieru 
podkładowego, powoli roluj go z powrotem w górę, dociskając do folii transportowej 
i ponownie roluj papier podkładowy w dół.

5. Naklejanie naklejki5. Naklejanie naklejki                                                     Po zdjęciu papieru podkładowego możesz od razu zacząć 
aplikację. W przypadku gdy naklejka jest duża lub boisz się, że przyklei się nierównomiernie 
możesz z powrotem przykleić papier podkładowy, a następnie odciąć 10-15 cm papieru 
podkładowego, zaczynając od krótszego boku. Chwyć folię transportową za dwa rogi i przyklejaj
stopniowo do ściany. Wygładzaj szmatką lub raklą, aby uniknąć załamań i bąbelków. Jeśli wcześniej 
ponownie przykleiłeś papier podkładowy, stopniowo roluj go w dół i na bieżąco przyklejaj naklejkę.
 

3. Odklejanie tylnego
    papieru 
3. Odklejanie tylnego
    papieru 
Odklej niewielki kawałek papieru 
z naklejkii przyłóż ją 
w przygotowane miejsce.

Miękką i czystą szmatką dociskaj 
odklejony fragment naklejki do
powierzchni.                      Odklejaj delikatnie 
i wolno papier podkładowy, 
jednocześnie płynnie dociskając
odsłonięte fragmenty naklejki 
                                    do ściany.

4. Naklejanie naklejki4. Naklejanie naklejki
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NAKLEJKA DRUKOWANA NAKLEJKA Z FOLIĄ TRANSPORTOWĄ

INFORMACJE DODATKOWE DO NAKLEJEK WYCINANYCH PLOTEROWO:
Naklejka składa się z:       papieru podkładowego,      folii samoprzylepnej (naklejka ze wzorem),
      papieru transportowego (mleczny papier, umożliwiający przeniesienie wzoru na ścianę) 3
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Naklejka jest wysyłana w rulonie i po jej rozłożeniu, papier będzie pomarszczony, co jest normalnym
zjawiskiem. Nie ma to jednak wpływu ani na stan naklejki, ani na jej aplikację.  

Przy dużych rozmiarach naklejek, zalecamy klejenie z pomocą drugiej osoby. Zdarza się, 
że niektóre naklejki o dużym formacie, wysyłamy rozcięte, co powinno ułatwić aplikację.

3

4

5

6. Odklejanie papieru transportowego6. Odklejanie papieru transportowego                                                                                         Papier transportowy odklejaj powoli, rolując 
go w dół, opierając go o ścianę (nie ciągnij go do siebie, tylko roluj po ścianie w dół). Jeśli część 
wzoru, zamiast na ścianie, pozostanie na papierze transportowym, należy raz jeszcze mocno 
docisnąć go do ściany i próbować ponownie oderwać papier. Podczas odrywania papieru 
można dodatkowo palcami dociskać mniejsze elementy naklejki do ściany.
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                                                Gdy naklejka będzie już na ścianie, bardzo dobrze dogrzej 
ją suszarką (zwłaszcza krawędzie naklejki), aż będzie widoczna faktura ściany. Naklejkę 
w trakcie dogrzewania należy mocno dociskać (szczególnie krawędzie).

5. Wykończenie5. Wykończenie

Przez kilka pierwszych dni należy kontrolować stan naklejki. 
Odklejony fragment naklejki należy ponownie starannie dogrzać 
i mocno docisnąć do ściany (nie dotykać strony klejącej palcami!). 

+48 600 500 735

biuro@naklejkiozdobne.pl www.facebook.com/naklejkiozdobne

Polub nas na facebooku

Śledź nowości i konkursy !

1. Przygotowanie powierzchni1. Przygotowanie powierzchni                                                                                                                       Niektóre "zmywalne" farby (lateksowe, silikonowe, hybrydowe itp.) posiadają tłustą 
powłokę zabezpieczającą przed zabrudzeniem, co będzie powodowało odklejanie się naklejek od ściany.

UWAGA

ROZWIĄZANIE:                                         1. Ścianę można pozbawić powłoki zabezpieczającej przecierając ją ściereczką zwilżoną spirytusem. Nie powoduje to zmiany 
koloru farby, ani nie pozostawia żadnych śladów na ścianie (spirytus szybko odparowuje z powierzchni ściany). Zalecamy wykonanie próby na kawałku ściany.
2. Zastosowanie dodatkowego kleju  Klej powinien być dopasowany do rodzaju zastosowanej farby (w większości 
przypadków pasuje klej do podklejania tapet).

(Opcja tylko dla naklejek drukowanych).
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