
 1. W pierwszej kolejności należy rozłożyć 
naklejkę na twardej gładkiej powierzchni (np. na 
biurku lub stole) folią transferową 
(przezroczystą) do góry. Następnie wygładzić całą 
powierzchnię naklejki raklą lub niepotrzebną 
kartą (do bankomatu lub z klubu 
lojalnościowego) zawiniętą w miękką szmatkę. 

INSTRUKCJA MONTAŻU NAKLEJEK ŚCIENNYCH

 2. W następnej kolejności należy powoli 
odklejać białą część naklejki tak aby wszystkie 
elementy pozostały na transparentnej folii. 
Trzeba to robić bardzo uważnie i starannie. Nie 
odklejamy całego papieru na raz! Szczególnie 
przy dużych formatach naklejek. 

 3. Po odklejeniu około 10 cm białego papieru 
należy zagiąć papier tak, by nie przeszkadzał 
nam w kolejnych krokach montażu naklejki. 



 4. Tak przygotowaną naklejkę możemy przykleić 
na wcześniej odkurzoną ścianę. Jeżeli 
powierzchnia jest świeżo malowana, odczekaj 
około 3 tygodni przed przyklejaniem dekoracji 
ściennych.  Naklejkę należy przytwierdzić 
uważnie i równomiernie, by uniknąć zagnieceń. 

 5. Teraz można powoli wygładzać 
powierzchnię naklejki za pomocą rakli lub 
karty owiniętej miękką szmatką. Zawsze od 
środka na boki!  

 6. W taki sam sposób postępujemy z 
resztą naklejki. Powoli ściągamy coraz 
więcej białego papieru ,jednocześnie 
wygładzając folię transferową raklą lub 
kartą, od środka na boki. 



 7. Gdy już cała naklejka znajduje się na 
ścianie warto wygładzić ją jeszcze raz, 
po czym można zabrać się za 
ściągnięcie folii transferowej. 

 8. Powoli i starannie można ściągać folię 
transferową. Jeżeli jakikolwiek element 
nadal znajduje się na folii (jak na zdjęciu 
obok) należy ten fragment z powrotem 
przykleić na ścianę (lub inną gładką 
powierzchnię) dobrze docisnąć i dalej 
ściągać folię transferową, zawsze pod
kątem 180 stopni! 
 

 9. W taki sposób ściągamy cały transfer, 
powoli i starannie, tak by żaden z 
elementów nie pozostał na przezroczystej 
folii.  



 10. Po zdjęciu całego transferu naklejkę należy 
przetrzeć miękką szmatką w celu zniwelowania 
zagnieceń lub bąbli powietrza.  

 11. Gotowe, teraz możesz cieszyć się naklejką 
każdego dnia:) 

Dziękujemy za zakupy w naszym sklepie, życzymy powo-
dzenia w naklejaniu :) W razie jakichkolwiek pytań lub 

wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji :)
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