
MANUAL DE INSTRUÇÕES – COMO APLICAR SEU ADESIVO DE INTERRUPTOR

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.

PASSO 1

Limpe bem a superfície onde será aplicado o Adesivo Decorativo Para Interruptor.

PASSO 2

Levemente risque com um lápis ao redor do espelho do seu interruptor para deixar um contorno dele na parede.

PASSO 3

Retire o espelho do interruptor com auxilio de uma chave de fenda.

PASSO 4

Remova o liner do adesivo e o posicione sobre o contorno marcado na parede. 

PASSO 5

Passe sobre a máscara um cartão de creditou ou ponta de régua para que o adesivo se fixe na parede

PASSO 6

Retire a máscara de transferência com cuidado e apague as marcas de lápis com uma borracha.

PASSO 7

Coloque o espelho novamente e pronto!

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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