
Parabéns por adquirir um produto exclusivo Nina Moraes Design!

ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO

PAPEL DE PAREDE

SOBRE O MATERIAL:
O material que utilizamos é Papel de Parede com Impressão de Alta Definição.

Composto 100% de fibra de celulose, sua base tem tonalidade off white e leve trama.

Possui uma textura leve que evita o acúmulo de poeira.

Não propaga fumaça tóxica e possui tratamento Antimofo e Antifungos.

Para sua aplicação é necessário o uso de cola para papeis de parede. Recomendamos a cola em pó solúvel.

A cor da impressão do material, se aplicado em locais com incidência de raios UV, após algum tempo, poderá sofrer alteração.

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.

PREPARANDO O LOCAL DE INSTALAÇÃO:
O  pode ser aplicado em qualquer parede lisa, seguindo as recomendações abaixo:Adesivo de Parede - Nina Moraes Design
- 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 papel amasse nas bordas ou em algum ponto, não se 
preocupe, após aplicado na parede, basta espatular no local 
amassado. Isso faz com que o papel volte ao seu estado normal (liso).

Caso a pintura tenha grãos acumulados, os mesmo ficarão marcados 
no papel. É normal ficarem bolhas que serão absorvidas pela parede 
em até 2 dias.
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CUIDADOS:
A limpeza pode ser feita com pano branco, macio e 
úmido. Não esfregar.

Não usar álcool, solventes, produtos abrasivos
ou diluentes.

Não expor aos raios U.V. com frequência.
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Aplique a cola sobre o verso do papel e 
aguarde, de 2 a 5 minutos, até que o 
papel faça a absorção e dilatação.

Passe uma camada de cola na parede, 
aguardando o mesmo tempo.

Após isso, passe uma nova camada de 
cola, ou no papel ou na parede, e inicie a 
aplicação do papel na parede.

Deixe cerca de 1 cm avançando 
para cima (no teto) e 1 cm para 
a parede lateral à esquerda 
para refilar depois.

Isso ajuda, caso a parede esteja 
fora de esquadro (torta).
Você também pode usar um 
nível, se preferir.

Após se certificar que está na 
posição correta, inicie a colagem 
pelo topo.

Passe a espátula na área do 
papel já colado, fazendo o 
movimento de puxar a cola para 
fora, do centro para as bordas e 
de cima para baixo do papel. 

A partir da segunda parte, 
repita os passos anteriores, 
posicionando-as lado a lado, 
rente à faixa já aplicada.

Observe o casamento do 
desenho e alinhe antes de 
colar definitivamente.
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Após se certificar que está na 
posição correta, inicie a 
colagem pelo topo.

Repita o processo até que 
todas as partes estejam 
aplicadas.

Faça o acabamento usando 
o estilete e a régua, retirando 
o excesso.

Tenha muito cuidado ao 
manusear o estilete.
Não utilize régua plástica 
para corte com estilete.
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PARTE 1

PARTE 1

PARTE 2

PARTE 2

5 min.
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Recomendamos que aguarde cerca de 15 minutos antes de refilar para que o papel esteja mais seco, evitando que
rasgue ao cortar. Posicione o estilete a 35 graus para obter um corte mais preciso. Utilize lâmina nova e afiada.

Régua de Metal

VOCÊ VAI PRECISAR:

Espátula Plástica EstiletePano Macio Cola Rolo de Espuma

INSTALANDO O PAPEL DE PAREDE:

Nossos papeis são projetados para 
serem aplicados na ordem das 
partes, começando da esquerda para 
a direita, de cima para baixo.

Separe os rolos e organize-os.
As partes estão indicadas na parte 
inferior de cada rolo.
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1 Começando pela PARTE 1, 
posicione-a na parede, para 
se certificar que ela 
encaixa.

Posicione-a no chão limpo, 
forrado com plástico ou em 
uma mesa, com a face 
impressa para baixo.
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PARTE 1PARTE 1

Nível (opcional)

(ou madeira)


