
Dekora n nálepky zo samolepiacej f na autáč é ólie
Nálepky je možné aplikova na

1 - o otvorení zásielky fóliu opatrne vyrovnajte (ak je zásielka v rolke)
2

3 - opredu si rozvrhnite ako bude obrázok rozmiestnený na celej ploche
4 - Ak je nálepka z jedného kusu, bude sa aplikova celá, ak z viacerých, je potreba si jednotlivé asti

nastriha
5 - renosnej(priesvitnej) fólie aj s nálepkou odlepte od podkladového papiera , a

6 - pritla te  odlepenú nálepky stierkou ( príp. plochým predmetom ako je
CD obal obalený v textílii)

8 - dstá te opatrne prenosnú fóliu tak, aby nálepka ostala na danom povrchu. Prenosnú fóliu odliepajte zarovno s
povrchom, nie kolko na povrch. Potom ešte raz prejdite celú nálepku stierkou. V prípade vzniku bublín tieto
vytla te od stredu smerom k okrajom, príp. prepichnite bublinu špendlíkom, a
vzduch vytla te.

ť všetky hladké povrchy v exteriéri (auto, výklad, zrkadlá...)
UPOZORNENIE: exteriérová málepka sa musí lepiť na podklad, ktorý má minimálnu teplotu

ť

ť p tak by nálepka ostala na
prenosnej fólií. Ak ostáva na podkladovom papieri, vráťte sa späť a pritlačte ju silnejšie o prenosnú fóliu.
Preneste na požadované miesto a ť

Postup prace s nálepkou:

P
Oč ť tesne pred nanesením je dobre miesto pretrieť okenou,
resp ťovacím prípravkom.
D

č

ť

č

. Stierkujte smerom od stredu ku krajom, aby ste vytlačili prípadné bubliny.
7 - Postupne odlepujte celý podkladový papier a zároveň pritláčajte nálepku stierkou od stredu ku krajom,

až kým nenalepíte celú nálepku
O ň

č alebo iným ostrým predmetom
č

- istite povrch na ktorý sa bude nálepka aplikova
.iným odmas

Čas

čas

10°C !

Ďakujeme za Váš nákup. Viac info na www.inalepky.info.
Výrobca: JR-Company. Vyrobené na slovenku. Nálepka nie je detská hračka! Nálepka nesmie prísť do priameho kontaktu s potravinami !
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