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INSTRUÇÃO DE COLOCAÇÃO DE ADESIVOS
Seu adesivo decorativo é composto por três camadas
1

Máscara de transferência
É feita de plástico transparente, esta é a responsável por transferir
o adesivo para a superfície de aplicação, devendo ser
removida após a aplicação
.
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Adesivo
É feito em vinil auto-adesivo, sua parte superior apresenta a cor
escolhida e a inferior possui cola que dará aderência para a ﬁxação
na superfície de aplicação. Esta é a única parte que ﬁcará na
superfície após aplicação completa.

Liner (fundo)
É a ultima camada, feito de papel branco fosco no verso e
laminado brilhante na frente. O laminado protege a cola do adesivo,
possibilitando a remoção do adesivo com a máscara transferência.

APLICAÇÃO GERAL DE UM ADESIVO

Posicione o adesivo no local
escolhido e ﬁxe a parte superior
utilizando ﬁta crepe.

Descole devagar o liner, puxando-o
para baixo progressivamente, utilize
a espátula de aplicação ou similar
para pressionar a máscara
de transferência com movimentos do
centro para as bordas e de cima
para baixo.

Raspe bem a máscara de
transferência para garantir uma
boa ﬁxação do adesivo.

IMPORTANTE
-Caso ﬁque alguma bolha, fure-a com uma
agulha ﬁna e pressione com os dedos
para que o ar saia.
.
-O adesivo é de aplicação única, pois perde
a cola na remoção, impossibilitando o reúso.
-Para remover o adesivo direcione ar quente
de um secador de cabelos sobre ele e
puxe-o suavemente, rente a superfície.

Remova, lentamente, a máscara de
transferência, puxando-a rente à
superfície e na diagonal, certiﬁcando-se
de que o adesivo aderiu corretamente
a superfície.

PRONTO!
SEU ADESIVO JÁ ESTA APLICADO.

-Dependendo do tamanho do adesivo ele
será dividido em cartelas, facilitando, assim,
a aplicação e o envio. Neste caso, planeje
instalar primeiro a cartela maior e em
seguida as menores, guiando-se pela
ilustração enviada com o kit
.
-Se o adesivo esta dividido em várias partes,
siga os passos anteriores priorizando sempre
as cartelas maiores. Se as partes são unidas,
deve-se
montar a segunda peça
sobrepondo a primeira em até 3mm
.
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ITENS INCLUSO NA COMPRA DO RELÓGIO ADESIVO
Todos os relógios adesivos vem acompanhados do seguintes itens:
- 01 Máquina de relógio (5,5 x 5,5 x 1,5 cm);
- 01 Jogo de ponteiros palitos pretos (hora e minuto);
- 01 Ponteiro de segundos vermelho;
- 01 Porca para ﬁxação da lente protetora;
- 01 Lente protetora na cor do adesivo (diâmetro de 8cm)
- 01 Adesivo decorativo;
- 01 manual de aplicação;

INSTALAÇÃO DO ADESIVO COM RELÓGIO DE PAREDE
1- Aplique o adesivo na sua parede

2- Fixe o prego no ponto próximo
ao centro do adesivo.

3- Utilize a porca para ﬁxar a lente
protetora na máquina do relógio.

4- Encaixe os ponteiros da horas,
minutos e segundos, nesta ordem.

5- Coloque a pilha, ajuste a hora
e pendure a máquina no prego.

6- Seu relógio está pronto!

