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Εφαρμογή μεγάλα και πολύ μεγάλα wall stickers στον τοίχο.
Προετοιμασία:

· Πρόσφατα βαμμένοι τοίχοι πρέπει να στεγνώσουν περ. σε 2 εβδομάδες.
· Απλώστε το αυτοκόλλητο σε μια επίπεδη επιφάνεια μέχρι να το κολλήσετε.
· Για μεγάλα αυτοκόλλητα είναι καλύτερα 2 άτομα να κάνουν την εφαρμογή.
· Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνες, μουντζούρες, λάδια, κ.λ.π.
· Προαιρετικά χρησιμοποιήστε το δοκιμαστικό αυτοκόλλητο.
· Μπορούμε με ένα ψαλίδι να χωρίσουμε σε τεμάχια το αυτοκόλλητο (όπου είναι δυνατόν).
· Δεν κολλάνε σε τοίχους που είναι βαμμένοι με ορισμένα οικολογικά χρώματα,
(σε αυτή την περίπτωση ζητήστε να σας στείλουμε δοκιμαστικό αυτοκόλλητο).
· Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες.

1

Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας απλώνουμε
το Sticker σε μια επίπεδη επιφάνεια και πιέζουμε
ελαφρά την ταινία μεταφοράς με την σπάτουλα
εφαρμογής ή με μια κάρτα προσέχοντας να
μη σχίσουμε την ταινία μεταφοράς, πάντα με
κατεύθυνση από το κέντρο προς της πλευρές,
ώστε να εφαρμόσει καλά η ταινία μεταφοράς στο
Sticker.

2

Τοποθετούμε στον τοίχο το αυτοκόλλητο και το
στερεώνουμε σταθερά στην μέση και στις πλευρές
με χαρτοταινίες.

3

Ξεκολλάμε την χαρτοταινία από την μια πλευρά
και διπλώνουμε απαλά το μισό αυτοκόλλητο προς
την πλευρά του υπόλοιπου μισού, έτσι ώστε να
βλέπουμε την κάτω πλευρά του αυτοκόλλητου
"το χαρτί", το υπόλοιπο αυτοκόλλητο στηρίζεται
σταθερά στην μέση και στην άλλη πλευρά με τις
υπόλοιπες χαρτοταινίες.
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4

Ξεκολλάμε το πρώτο μισό χαρτί από το
αυτοκόλλητο.
Με το ένα χέρι κρατάμε σταθερά την διάφανη ταινία
μεταφοράς και με το άλλο ξεκολλάμε το χαρτί από
το αυτοκόλλητο διαγώνια (αργά προσέχοντας να
παραμείνει το αυτοκόλλητο σχέδιο κολλημένο στην
διάφανη ταινία μεταφοράς).
ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ:
Κατά την αφαίρεση του χαρτιού, ίσως ένα τμήμα
του αυτοκόλλητου παραμείνει κολλημένο στο χαρτί.
Επαναφέρουμε το χαρτί και πιέζουμε μέχρι το
αυτοκόλλητο να παραμείνει στην ταινία μεταφοράς.
Αφαιρέστε το χαρτί αργά και προσεχτικά.

5

Κόβουμε το χαρτί που ξεκολλήσαμε, με ένα ψαλίδι.

6

Κολλάμε το μισό αυτοκόλλητο από το οποίο στο
προηγούμενο βήμα αφαιρέσαμε το χαρτί.
Με το ένα χέρι κρατάμε σταθερά την διάφανη ταινία
μεταφοράς μακριά από τον τοίχο και με το άλλο
χέρι πιέζουμε ελαφρά την ταινία μεταφοράς με την
σπάτουλα εφαρμογής ή με μια κάρτα προσέχοντας
να μη σκίσουμε την ταινία μεταφοράς, πάντα με
κατεύθυνση από το κέντρο προς της πλευρές.
Για πολύ μεγάλα αυτοκόλλητα είναι καλύτερα 1
άτομο να κρατάει την ταινία μεταφοράς μακριά
από τον τοίχο και 1 άτομο με την σπάτουλα να την
κολλάει.

e-mail: info@e-wallsticker.de

7

Αφού κολλήσαμε πλέον την μισή ταινία μεταφοράς,
το μισό αυτοκόλλητο στηρίζεται στον τοίχο,
μπορούμε πλέον να αφαιρέσουμε τις υπόλοιπες
χαρτοταινίες από το άλλο μισό αυτοκόλλητο.

8

Διπλώνουμε απαλά το υπόλοιπο μισό προς την
άλλη πλευρά έτσι ώστε να βλέπουμε την κάτω
πλευρά του αυτοκόλλητου "το χαρτί", το υπόλοιπο
αυτοκόλλητο στηρίζεται σταθερά στην ταινία
μεταφοράς που κολλήσαμε στο προηγούμενο
βήμα.
Ξεκολλάμε το υπόλοιπο μισό χαρτί από το
αυτοκόλλητο. Ξεκολλάμε διαγώνια (αργά
προσέχοντας να παραμείνει το αυτοκόλλητο σχέδιο
κολλημένο στην διάφανη ταινία μεταφοράς).
ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ:
Κατά την αφαίρεση του χαρτιού, ίσως ένα τμήμα
του αυτοκόλλητου παραμείνει κολλημένο στο χαρτί.
Επαναφέρουμε το χαρτί και πιέζουμε μέχρι το
αυτοκόλλητο να παραμείνει στην ταινία μεταφοράς.
Αφαιρέστε το χαρτί αργά και προσεχτικά.

9

Κολλάμε το υπόλοιπο μισό αυτοκόλλητο από το
οποίο στο προηγούμενο βήμα αφαιρέσαμε το
χαρτί.
Με το ένα χέρι κρατάμε σταθερά την διάφανη ταινία
μεταφοράς μακριά από τον τοίχο και με το άλλο
χέρι πιέζουμε ελαφρά την ταινία μεταφοράς με την
σπάτουλα εφαρμογής ή με μια κάρτα προσέχοντας
να μη σκίσουμε την ταινία μεταφοράς, πάντα με
κατεύθυνση από το κέντρο προς της πλευρές.
Για πολύ μεγάλα αυτοκόλλητα είναι καλύτερα 1
άτομο να κρατάει την ταινία μεταφοράς μακριά
από τον τοίχο και 1 άτομο με την σπάτουλα να την
κολλάει.
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Ολοκληρώσαμε την τοποθέτηση του αυτοκόλλητου
με την διάφανη ταινία μεταφοράς στον τοίχο.
Στο επόμενο βήμα θα αφαιρέσουμε την ταινία
μεταφοράς.

Αφαιρούμε την ταινία μεταφοράς αργά
και προσεκτικά ξεκινώντας από μια γωνία
πιέζοντας προς το σχέδιο και τραβώντας την
διαγώνια (αργά προσέχοντας να παραμείνει το
σχέδιο στον τοίχο).
ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ:
Κατά την αφαίρεση της διάφανης ταινίας,
ίσως ένα τμήμα του αυτοκόλλητου παραμείνει
κολλημένο στην ταινία επαναφέρουμε την
ταινία μεταφοράς και πιέζουμε μέχρι το
αυτοκόλλητο να παραμείνει στον τοίχο.
Αφαιρέστε την ταινία αργά και προσεχτικά.

Συγχαρητήρια το αυτοκόλλητο σας είναι έτοιμο
κολλημένο στον τοίχο.
Προαιρετικά
Αφού ολοκληρώσουμε την τοποθέτηση πιέζουμε το
αυτοκόλλητο απαλά στον τοίχο με ένα λεπτό πανί.

