
ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO

ADESIVO VINÍLICO RECORTADO
COM MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA

Parabéns por adquirir um produto exclusivo Nina Moraes Design!

SOBRE O MATERIAL:
O material que utilizamos é Adesivo Vinílico Blackout Fosco com Impressão de Alta Definição.

Utilizamos como base um blackout, que aleḿ de proporcionar mais resistência, pode ser aplicado sobre paredes coloridas, 

vedando a passagem de luz, ou seja, se a sua parede não é branca, você não precisa pintá-la para aplicar o adesivo.

É autocolante, facilitando a instalação, não deixando resíduos ou fazendo sujeira e, diferente dos papéis de parede convencionais, 

não precisa de tempo de secagem. Depois de aplicado, você pode arrumar o ambiente normalmente.

A duração do material mantém-se indeterminada, se aplicado em superfície adequada e conservado de forma correta. Se aplicado 

em locais com incidência de raios U.V., após algum tempo, as cores de impressão poderão sofrer alteração.

Importante: O material possui um odor característico. Trata-se apenas do odor de materiais à base de vinil, assim como piscinas e 

boias plásticas. O cheiro sai em algumas horas e não é prejudicial à saúde.  A tinta da impressão é atóxica.

PREPARANDO O LOCAL DE INSTALAÇÃO:
O  pode ser aplicado em qualquer parede lisa, Adesivo de Parede Recortado com Máscara de Transferência - Nina Moraes Design

seguindo as recomendações abaixo:

- A parede deve estar limpa e seca, livre de poeira ou resíduos.

- Paredes recém pintadas devem esperar, no mínimo, 72 horas para receber a aplicação.

- Tintas semi-brilho, toque de seda ou aveludadas podem não gerar boa aderência ao adesivo.

- Recomendamos o uso de tinta acrílica fosca, com pelo menos duas demãos ou seladora acrílica, obedecendo corretamente as 

instruções de diluição de cada marca.

- Não aplicar em paredes com infiltrações, mofo, texturas, descascados, etc. Não aplicar sobre massa corrida sem pintura ou selagem.

ATENÇÃO: Algumas variáveis relacionadas à parede podem ocorrer, impactando no resultado da aplicação, como pinturas anteriores 

descolando, tintas de qualidade inferior, pinturas sem diluição adequada, reboco sem tempo de cura e outras situações que fogem da 

normalidade, as quais não podemos nos responsabilizar. Recomendamos que consulte o profissional que realizou o serviço para 

esclarecer quaisquer dúvidas adicionais.

DICAS:
Caso o adesivo amasse nas bordas ou em algum ponto, use um 
soprador térmico ou secador de cabelo para amolecer o adesivo e 
desfazer a dobra.

Geralmente as pinturas acumulam grãos de areia quando 
pintadas e isso pode ficar aparente. Lixe levemente a parede com 
uma lixa 180 antes de instalar.
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CUIDADOS:
A limpeza pode ser feita com pano macio úmido 
(+molhado) e detergente neutro. Não esfregar.

Não usar álcool, solventes, produtos abrasivos
ou diluentes.

Não expor aos raios U.V. com frequência.
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APLICANDO O ADESIVO NA PAREDE:

Limpe a parede com pano 
seco para retirar a poeira 
antes de iniciar a aplicação.

Separe os desenhos que 
você irá aplicar. Recorte o 
adesivo ainda junto com a 
máscara de transferência.
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Passe a espátula por todo o 
adesivo, ainda com a máscara de 
transferência.

Isso ajuda a fixar o adesivo na 
máscara  para quando for retirar 
para aplicar.
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Descole uma pequena parte 
da máscara e dobre o liner 
(papel branco) cerca de 5 a 
10 cm.

Certifique-se de que o 
adesivo esteja grudado na 
máscara de transferência.
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Posicione o adesivo na parede, 
fixando-o com fita crepe até que 
esteja na posição que desejar.

Comece espatulando a parte que 
destacou e vá retirando 
lentamente e com muito cuidado 
o liner.
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Após retirar todo o liner, 
passe a espátula, do centro 
para as bordas, em todo o 
adesivo para garantir sua 
fixação.

10 Retire cuidadosamente a máscara 
de transferência, puxando-a a 90º.

Em caso de bolhas, faça 
pequenos furos usando o alfinete 
e passe a espátula novamente.
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Caso o adesivo fique grudado no liner, volte-o para a posição e passe a espátula, pressionando com um pouco mais de força
para que o adesivo se mantenha colado na máscara de transferência. O mesmo pode acontecer quando for retirar a máscara.

VOCÊ VAI PRECISAR:

Espátula Plástica
(fornecida)

TesouraPano Macio Fita Crepe Alfinete

GARANTIA:
Em caso de defeito de fabricação, garantimos o reenvio do material corrigido, desde que o produto seja checado antes da instalação, não 
devendo ser aplicado. O material novo será entregue mediante devolução do anterior, devidamente reembalado, no ato da entrega.


