
Limpe bem a superfície onde será aplicado o espelho decorativo.

MANUAL DE INSTRUÇÕES – COMO APLICAR SEU ESPELHO DECORATIVO

PASSOS PARA APLICAÇÃO

MOSTRE-NOS A SUA NOVA DECORAÇÃO

a) Atenção: Seu espelho decorativo vem com uma película que protege a frente da peça contra 
arranhões, o que a deixa com um aspecto fosco. Retire a película depois de ter aplicado o espelho 
decorativo, para evitar arranhões durante a aplicação.
b) Nunca aplique seu espelho em superfícies molhadas, úmidas, sujas ou com mofo. 
c) Para limpar o seu espelho decorativo, utilize um pano úmido com um pouco de detergente. Jamais 
utilize álcool para limpar seu espelho decorativo.

PASSO 1

PASSO 2

Na própria peça, no verso, já vem aplicada uma fita auto-adesiva que servirá para a fixação da peça.
Retire a tira de proteção da fita e aplique a peça em uma superfície lisa e limpa.
OBS.: Meça e pense na posição do espelho antes de retirar a tira protetora da fita auto-adesiva, pois após 
colar na superfície, a retirada é muito dificultada e pode danificar o espelho.

PASSO 4

Depois de fixada, retire a película de proteção da frente da peça cuidadosamente. 
Atenção: Esta película que protege a frente da peça deixa o acrílico fosco, sendo necessário retirá-la.

PASSO 3

Após acertar a posição exata, pressione a peça na superfície para que sua aderência seja total.

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 blog e no 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.
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