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samolepku aplikujte ideálně na hladké povrchy (sádrová omítka, zrcadlo, skříň, okno).
Pokud budete nanášet samolepku např. na štuk, tak bude samolepka kopírovat strukturu podkladu.
Pro naprosto dokonalé kopírování povrchu je možné samolepku po nalepení nahřát fénem
a poté důkladně přitlačit. Doporučujeme odzkoušet na testovací samolepce, kterou si u nás můžete
společně se vzorníkem zdarma objednat.
povrch musí být suchý a zbavený prachu a nečistot
nejdříve položte samolepku na rovný a pevný povrch a stěrkou (kartička pojišťovny, platební karta...)
několikrát samolepku přejeďte

Menší motivy
•
•
•

u menších motivů (do velikosti A4) je možné sundat podkladový papír najednou.
pomalu sejměte ze samolepky zadní podkladový papír (bílý nebo žlutý).
Pokud na papíru zůstane část motivu, vraťte se kousek zpět a motiv znova přitlačte stěrkou
nebo prstem. Celý motiv samolepky bude po této fázi na průhledné přenosové fólii.
přenosovou fólii přitiskněte na místo, kam si přejete samolepku umístit. Stěrkou motiv přitlačte
k podkladu.

Větší motivy
•

větší motivy doporučujeme lepit ve dvou lidech. Ze samolepky pomalu odlepte cca 10 cm pás
podkladového papíru (žlutý nebo bílý) a přehněte jej. Tuto obnaženou část přitiskněte na místo,
kam si přejete samolepku umístit a důkladně přitlačte. Nyní zezadu pomalu stahujte podkladový
papír a souběžně s tím přitlačujte průhlednou přenosovou fólii s motivem k podkladu. Pokud část
motivu zůstane na podkladovém papíru, tak se kousek vraťte a motiv v tomto místě znova přitlačte
k průhledné přenosové fólii. Jakmile budete mít podkladový papír sundán a samolepku s přenosovou
průhlednou fólií na zdi, tak samolepku důkladně přitlačte stěrkou k podkladu.

•

průhlednou přenosovou fólii nyní pomalu sundejte pod co největším úhlem (souběžně s podkladem).
Pokud část motivu zůstane na průhledné přenosové fólii, tak se kousek vraťte
a motiv v tomto místě přitlačte.
po sundání průhledné přenosové fólie motiv znova přitlačte. V této fázi již nepoužívejte stěrku,
mohlo by dojít k poškrábání povrchu. Doporučujeme samolepku přitlačit
přes kousek hadříku postupným „ťapkáním“.

•

TIP:

Samolepku nalepte, co nejdříve po jejím obdržení. Čím déle je samolepka v kontaktu s průhlednou
přenosovou fólií, tím více k ní motiv přilne a mohlo by být obtížnější tuto fólii sejmout
TIP 2: Samolepka je primárně určena na zdi interiérů. Je však možné ji aplikovat také do venkovního prostředí.
V tomto případě je potřeba počítat s tím, že její životnost nebude několik let.
Pokud lepíte samolepku do exteriéru, měla by být teplota okolního vzduchu při aplikaci samolepky
vyšší než 10° C, při nízkých teplotách pod 10° C má samolepka nižší přilnavost a aplikace je obtížnější

