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Novidade: Adesivos
de parede
Etapas do processo

Etapa 1

Escolha qual será o motivo será feito o adesivo.

A

Linha Decorar da Aplike é um material lavável, impermeável, com durabilidade de 3 a 5
anos. Pode ser aplicada em superfícies lisas
e planas, com acabamento de massa fina, madeira, vidros, azulejos, metal (geladeiras) fachadas,
externas, na luz do sol a durabilidade é um pouco
menos.
Cleber Santos, proprietário da Computer Sign
que está utilizando a Linha Decorar declara: “Uso
produtos Aplike em 90% dos meus trabalhos, desde aplicações em feiras e eventos promocionais até
em uso externo e agora com este novo produto decorativo, que esta chegando agora ao consumidor
final, pois é fácil de aplicar e dá um visual muito
bonito em qualquer ambiente.”

Etapa 2

Mande o arquivo do motivo para o plotter de recorte.

É um produto vendido em embalagens diferenciadas e pode ser adquirido pelo site.

Dicas para um revestimento impecável
• A superfície deve estar lisa e sem sinais de umidade. O ideal é pintá-la com tinta látex PVA fosca.
• Aceita pouca umidade.

Etapa 3

Depile, esse processo consiste na retirada dos excessos dos adesivos.

• Antes de colar a imagem, certifique-se de que a
superfície esteja limpa, lisa e seca.
• Use uma espátula para eliminar bolhas ao transferir o adesivo para a parede.
• Se o desenho é grande, peça ajuda. Demarcar a
área desejada também é uma boa estratégia.
• Ao reunir temas diferentes, opte por uma pequena variação de cor. Para acertar na composição, ensaie antes. Recorte o contorno das figuras, pregue fita crepe por trás e experimente a
melhor composição.
• Limpe, preferencialmente, com pano úmido.
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Etapa 4

Na seqüência, deverá ser aplicado uma máscara de
transferência para facilitar a instalação. Esta máscara
faz parte do produto final, que irá dentro da embalagem para o consumidor final.
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