
MANUAL DE INSTRUÇÕES – COMO APLICAR SEU ADESIVO DE AZULEJO

PASSOS PARA APLICAÇÃO

MOSTRE-NOS A SUA NOVA DECORAÇÃO

a) NUNCA aplique seu adesivo em superfícies MOLHADAS, ÚMIDAS, SUJAS ou com MOFO. Você não terá uma boa aplicação e a vida útil do seu adesivo 
será reduzida.
b) Procure aplicar o adesivo sobre uma superfície LISA, assim o adesivo irá aderir melhor a superfície. Para aplicação em paredes, coloque sobre                       
    uma parede pintada, sem infiltrações e/ou trincas. Não aplique em paredes sem acabamento.
c) Não aplique o adesivo sobre uma parede recém pintada. Espere de 2 a 3 semanas para realizar a aplicação.
d)Evite aplica-lo em superfícies onde haja exposição direta ao sol.

Puxe a máscara de transferência cerca 
de 10 cm e corte o liner correspondente 
a este pedaço conforme ilustração ao 
lado.

Comece a aplicação do adesivo pela 
ponta que você acabou de cortar. Passe a 
espátula sobre o adesivo, que agora está 
aplicado na parede, cuidadosamente com 
movimentos suaves, sempre de dentro 
para fora.

Vá retirando o papel branco (liner) que fica 
atrás do seu adesivo e espatulando o 
adesivo do centro para as bordas, ao 
mesmo tempo verifique se o adesivo está se 
desprendendo do liner, caso não esteja, 
retorne com a máscara para o papel e com 
ajuda da espátula reforce a aderência o 
adesivo. Passe a espátula sobre a máscara 

de transferência sempre no mesmo sentido para evitar a formação 
de bolhas.

Disponha o adesivo sobre a superfície 
onde será realizada a aplicação, fixando 
com fita crepe. Afaste-se do desenho 
para ter uma visão geral do adesivo e 
veja se ele esta bem alinhado.

PASSO 8

Agora, com movimentos firmes, passe a 
espátula sobre toda a área do desenho 
para que o adesivo cole na superfície

Mostre-nos como ficou a sua nova decoração! A bemColar quer saber o quão bonito ficou sua aplicação. Envie uma foto do adesivo aplicado 
e nós publicaremos em nosso perfil da bemColar no Facebook. Mostre a todos como ficou lindo e moderno seu novo ambiente.  Depois você 
pode entrar na rede e comentar o quanto quiser! Estamos muito curiosos!
Envie sua foto para contato@bemcolar.com.br e no assunto descreva MINHA NOVA DECORAÇÃO.

PASSO 9

Quando estiver bem aplicado, vá retirando a 
máscara de transferência gradativamente, 
tentando puxar de forma que a máscara 
forme um ângulo inferior a 45º com a 
parede. Nunca puxe a máscara perpendicu-
larmente a parede. Observe se todas as 
partes do adesivo estão ficando coladas na 
parede, se sair alguma parte junto a

máscara, retorne com o adesivo para a superfície e espatule novamente o 
adesivo.Caso apareçam bolhas, faça um pequeno furo no adesivo espatule 
sobre a bolha no sentido do furo.

Limpe bem o azulejo onde será aplicado o 
adesivo. Não aplique sobre o azulejo molhado 
ou sujo de gordura, isto pode fazer com que o 
adesivo não faça boa aderência na superfície.
Se for aplicar diretamente na parede ou em 
outra superfície, limpe bem usando um pano 
ligeiramente úmido para retirar quaisquer 
resíduos existentes.

Você recebeu os adesivos de azulejo em uma cartela com 32 ou 24 azulejos, 
dependendo do tamanho escolhido.
a) Para aplicação sobre o Azulejo, recorte toda cartela separando cada quadrado. 
Após, vá aplicando sobre cada azulejo, evitando assim que o adesivo fique aplicado 
de forma errada, sobre o rejunte.
b) Para aplicação em outras superfícies (paredes, vidros, móveis e etc ), você pode 
recortar cada quadrado, pode recortar a cartela do tamanho que caiba no seu 
espaço, ou ainda, aplicar a cartela inteira, sem fazer recortes.
Para todos os casos, aplique gradativamente, para evitar bolhas. Veja como abaixo.
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