
Οδηγίες τοποθέτησης

Συγχαρητήρια!
Μόλις ολοκληρώσατε τη διαδικασία και µπορείτε
να απολαύσετε το fantastick σας!

Προετοιµάστε την επιφάνεια στην οποία 
θα γίνει η εφαρµογή του αυτοκόλλητου, 
καθαρίζοντάς την µε ένα στεγνό ή -αν το 
θεωρείτε απαραίτητο - µε ένα νωπό 
πανί. Εάν χρησιµοποιήσετε νωπό πανί 
περιµένετε αρκετά να στεγνώσει η 
επιφάνεια.

Πριν την τοποθέτηση του αυτοκόλλητου 
προτείνουµε να το κολλήσετε 
προσωρινά στην επιθυµητή θέση, 
ξεκολλώντας τις γωνίες της ταινίας 
µεταφοράς ή µε µερικά κοµµάτια 
σελοτέιπ. ∆είτε το από απόσταση και 
ευθυγραµµίστε το. Σηµειώστε την 
κατάλληλη θέση µε ένα µολύβι ή 
αφήνοντας τα κοµµάτια του σελοτέιπ.

Τοποθετήστε τις δύο πάνω γωνίες του 
αυτοκόλλητου στα προκαθορισµένα σηµεία 
και στερεώστε καλά. Τρίψτε µε δύναµη όλη 
την ταινία µεταφοράς χρησιµοποιώντας την 
ειδική κάρτα. Με αργές κινήσεις 
αποµακρύνετε την ταινία µεταφοράς 
προσέχοντας να µένουν όλα τα σηµεία του 
βινυλίου στον τοίχο. Και πάλι, αν µέρος του 
αυτοκόλλητου τοίχου µείνει στη διάφανη 
ταινία µεταφοράς ξαναβάλτε την πάνω από 
το αυτοκόλλητο και τρίψτε µε δύναµη. 
Τραβήξτε και πάλι την ταινία µε προσοχή.

Αφαιρέστε τις φουσκάλες αέρα (αν 
υπάρχουν) τρίβοντας το αυτοκόλλητο µε ένα 
καθαρό ύφασµα. Μπορείτε επίσης να 
τρυπήσετε τις φουσκάλες µε µια βελόνα και 
να τρίψετε από πάνω. Χρησιµοποιήστε ένα 
ύφασµα για να τρίψετε όλη την επιφάνεια 
του βινυλίου αρκετές φορές και µε δύναµη, 
προκειµένου να διατηρηθεί καλύτερα στον 
χρόνο.

Αφαιρέστε αργά το λευκό χαρτί που 
βρίσκεται στην πίσω πλευρά του 
αυτοκόλλητου, προσέχοντας να παραµένει 
το αυτοκόλλητο στη διαφανή ταινία 
µεταφοράς. Αν µέρος του αυτοκόλλητου 
τοίχου µείνει στο λευκό χαρτί, ξαναβάλτε το 
πάνω από το αυτοκόλλητο και τρίψτε µε 
δύναµη.

Είναι εύκολοΕίναι εύκολο

Ξεπακετάρισε

Τοποθέτησε

Κόλλησε
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            Γενικές οδηγίες
Η επικόλληση του αυτοκόλλητου 
βινυλίου είναι πολύ εύκολη, ωστόσο 
η βοήθεια ενός φίλου θα κάνει τη 
διαδικασία ακόµη πιο εύκολη και 
διασκεδαστική.

Αφού αφαιρέσετε το οπίσθιο λευκό 
χαρτί προσέξτε να µην κολλήσουν 
µεταξύ τους σηµεία του αυτοκόλλητου 
βινυλίου.

Αν θέλετε να κολλήσετε το 
αυτοκόλλητο σε φρεσκοβαµµένο 
τοίχο, αφήστε να περάσουν 
τουλάχιστον δύο εβδοµάδες
ώστε να στεγνώσει η µπογιά.

Αν το αυτοκόλλητο είναι αρκετά 
µεγάλο αφαιρέστε σταδιακά το λευκό 
χαρτί, κολλώντας ταυτόχρονα το 
αυτοκόλλητο στον τοίχο.

Σας προτείνουµε να κολλήσετε
το αυτοκόλλητό σας εντός 20 ηµερών
από την παραλαβή του για καλύτερα 
αποτελέσµατα.

Το fantastick αυτοκόλλητο βινυλίου 
έχει προσαρµοστεί και παραχθεί 
αποκλειστικά για εσάς.

Το αυτοκόλλητο αποτελείται από:

∆ιάφανη ταινία µεταφοράς στο πάνω µέρος

Αυτοκόλλητο βινυλίου στη µέση

Προστατευτικό χαρτί στο κάτω µέρος
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Τοποθετήστε το αυτοκόλλητο σε λεία 
επιφάνεια, µε το λευκό οπίσθιο χαρτί 
προς τα επάνω. Χρησιµοποιώντας την 
ειδική κάρτα, τρίψτε το καλά για να 
κολλήσει στην ταινία µεταφοράς. 
Κινηθείτε προς όλες τις κατευθύνσεις 
(πάνω, κάτω και διαγωνίως).


