«Instrukce lepení»

podkladový papír
MJSTK nálepka
průhledná přenosná folie

Aplikace nálepek Majestick je jednoduchá a rychlá,dbejte však maximální opatrnosti při
lepení. Naše nálepky můžete použít na stěnu,podlahu, nábytek,skleněné a jiné hladké
povrchy.
Samolepky nelepte na strukturované povrchy,drobné nerovnosti doporučujeme zbrousit
smirkovým papírem. Povrch zdi musí být po celé ploše čistý (odmaštěný),hladký a zbavený
prachu! Ujistěte se,že je povrch dostatečně suchý,rovný a hladký. Na čerstvě natřené zdi
aplikujte samolepky nejdříve po 14 dnech.
Neskladujte samolepky v příliš horkém nebo chladném místě
(pod +10°C nebo nad +30°C) max. po dobu 1 roku.
Rozviňte fólii a nechte ji chvíli ležet na rovném podkladu,aby si materiál odpočinul a dosáhl
pokojové teploty.
Budete potřebovat: papírovou lepenku,stěrku,řezací nůž,nůžky

Samolepku položte na rovnou podložku lícem nahoru a plynulými pohyby přitlačujte stěrkou průhlednou přenosnou folii
k samolepce.
Samolepku otočte lícem dolů. Pomalu sejměte podkladový papír cca o 10cm a přeložte.
U malých nálepek můžete sloupnout papír celý.
Samolepku přilepte na vybrané místo. Pomalu stahujte podkladový papír, kontrolujte zda je veškerá graﬁka na
průhledné přenosné folii a nezůstává nic na papíru.
Samolepku s přenoskou přitlačujte stěrkou na zeď od středu směrem ven.
Samolepku s přenoskou ještě jednou pořádně přestěrkujte od středu směrem ven.
Vytlačuje se tak vzduch a nezůstávají bubliny.
Pomalu a opatrně stáhněte přenosku. Začněte v jednom z horních rohů a stahujte směrem dolů pod velmi ostrým úhlem.
Pokud se design začne odlupovat společně s přenoskou, ještě jednou přenosku přestěrkujte.
Hotovo! Užívejte si svoji novou Majestick nálepku :-)
Ps: Jsou na nálepce přeci jen bubliny? Nevadí, stačí je propíchnout špendlíkem a vytlačit vzduch.

Návod k lepení samolepek na auto:
Samolepky lepte v teplotě nad 5°C ne na přímém slunci na rozpálený plech auta,nebo v mrazu.
Místo na autě,kde budete lepit obrázek,zbavte nečistot a mastnoty. Ideální je líh či jiný odmašťovací prostředek. Očištěné místo
otřete do sucha a můžete začít lepit....
Ze samolepky odstraňte spodní krycí papír. Nejlépe je položit si samolepku spodní stranou vzhůru na rovnou plochu a nosný
papír opatrně stahovat v ostrém úhlu. Pokud se stane,že část obrázku zůstává na nosném papíru položte tu část motivu zpět,
přitlačte a znovu odnímejte. Přenosný poloprůsvitný papír s obrázkem přiložte na zvolené místo následujícím způsobem:
Začněte od horního okraje v plné šíři a postupně přikládejte k ploše auta a přihlazujte až dolehne spodní okraj obrázku. Takto
přilepený obrázek znovu uhlaďte nejlépe plastovou nebo ﬁlcovou stěrkou.(můžete použít platební kartu). Krycí poloprůsvitný
papír začněte od jednoho konce stahovat z plochy pod ostrým úhlem. Samotný přilepený motiv ještě důkladně přitlačte po celé
ploše stěrkou nebo palcem. Zůstala –li někde vzduchová bublinka, propíchněte jí opatrně špendlíkem a místo znovu přihlaďte.
S nalepenou samolepkou můžete ihned jezdit, jen se snažte místo 2 týdny nenamáhat mechanicky. To znamená – kartáče v
myčce.
Přestala Vás už samolepka bavit a chcete ji odstranit?
Žádný problém !
Odloupněte jeden z horních rohů a opatrně sloupávejte samolepku směrem dolů.
Pokud samolepka pevně drží (např. na skle) můžete si pomoci žiletkou.
info: majestick@email.cz
www.majestick.cz

