
MANUAL DE INSTRUÇÕES – COMO APLICAR SEU PAINEL DECORATIVO

PASSOS PARA APLICAÇÃO

MOSTRE-NOS A SUA NOVA DECORAÇÃO

a) NUNCA aplique seu Painel em superfícies MOLHADAS, ÚMIDAS, SUJAS ou com MOFO. Você não terá uma boa aplicação e o                 
    Painel sairá da sua parede rapidamente.
b) Procure aplicar o Painel sobre uma superfície LISA, assim o adesivo ficará mais aderente. No caso da parede, coloque sobre                       
    uma parede pintada, sem infiltrações e/ou trincas. Não aplique em paredes sem acabamento.
c) Não aplique o Painel sobre uma parede recém pintada. Espere de 2 a 3 semanas para realizar a aplicação.
d)Evite aplica-lo em superfícies onde haja exposição ao sol.

PASSO 1

Limpe bem a superfície onde será aplicado o painel e 
deixe-a secar completamente antes de fazer a aplicação. 
Não use produtos químicos para a limpeza, pois podem 
prejudicar a aderência do seu painel. Paredes recém 
pintadas devem esperar no mínimo 2 semanas para 
receber a aplicação.

Com a ajuda de pedaços de fita 
crepe, posicione o painel sobre a 
superfície onde ele será aplicado.

PASSO 3

Descole uma pequena parte do 
painel do papel siliconado no qual ele 
esta colado. Dobre ou recorte o papel 
que foi descolado do painel. A Seguir 
volte com o painel para sua posição 
orignal , colando-o sobre a superfície.

PASSO 4

Cuidadosamente espatule o painel na 
parede com movimentos suaves, 
sempre do centro para as bordas, 
removendo o papel lentamente, 
conforme ilustração ao lado.

PASSO 5

Após a remoção do papel siliconado, 
passe a espátula sobre todo o painel 
para garantiar a sua total fixação.

PASSO 6

Caso apareçam bolhas, com ajuda de uma agulha faça um 
pequeno furo no painel, e epatule sobre a bolha 
direcionando o ar no sentido da bolha.

Mostre-nos como ficou a sua nova decoração! A bemColar quer saber o quão bonito ficou sua aplicação. Envie uma foto do 
adesivo e/ou espelho 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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