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Parabéns por adquirir um produto exclusivo Nina Moraes Design!

ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO
BASE IMANTADA PARA PAINEL MAGNÉTICO 

SOBRE O MATERIAL:
A Base Imantada é o material que deixará a sua parede magnetizada para receber os Elementos Interativos.

Especificações Técnicas: Autocolante, feita de ferrita magnética, isenta de chumbo, à base de estrôncio e polímeros atóxicos e sem 

plastificantes com 0,4 mm de espessura. Seu magnetismo é permanente, sendo apenas em um lado. É formada por polos magnéticos 

paralelos ao comprimento do material, ambos na mesma face. Sendo assim, os ímãs comuns, com polos, um em cada face, não aderem 

à base imantada. A interação deve ser feita apenas com os Elementos Interativos fornecidos pela Nina Moraes Design.

IMPORTANTE: Os ímãs de ferrita não tem força suficiente para provocar alterações em relógios, aparelhos eletrônicos, pessoas com 
marca-passos ou prejudicar a saúde das crianças.

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO:

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.
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PREPARANDO O LOCAL DE INSTALAÇÃO:
A Base Imantada para Painel Magnético pode ser aplicada em qualquer parede lisa, 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.

A EMENDA DO ADESIVO DE PAREDE DEVE 
SE SOBREPOR À EMENDA DA BASE 

IMANTADA PARA MELHOR ACABAMENTO.

IMPORTANTE



DEU TUDO CERTO?
A A sobre agora é só instalar o desivo de Parede  
Base Imantada, consultando o manual 
Orientações de Instalação - Adesivo de Parede.

Você pode aplicar   a
o adesivo por cima da base 

usando água e sabão.
d

Basta diluir 1 colher de chá de detergente 
líquido em 1 litro d’água e borrifar na área 

da cola do adesivo. Assim o adesivo desliza 
e fica super fácil de instalar. Use a 
espátula para retirar a água e as 

bolhas. Espere secar e faça o 
acabamento.

Aplique a fita dupla face rente ao topo da 
parede  e destaque a película protetora.

Coloque uma das faixas maiores no 
chão limpo ou em uma mesa, com a 
face magnética para baixo. A parte 
mais estreita, caso houver, será 
sempre aplicada no final, à direita.

Destaque da parte superior a 
película de papel (liner) e dobre-a 
cerca de 15 cm.
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A partir da segunda parte, repita os 
passos anteriores, posicionando-as 
lado a lado, SEM SOBREPOSIÇÃO e 
sem deixar espaço entre as partes.

Faça o acabamento usando o 
estilete e a régua, retirando o 
excesso com cuidado.
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INSTALANDO A BASE IMANTADA:

Após se certificar que está na 
posição correta, inicie a colagem 
pelo topo, espatulando do centro 
para as bordas, de cima para baixo.

Vá retirando o liner, puxando-o 
para baixo e, simultaneamente, 
espatule a base com firmeza para 
fixá-la à parede.

Posicione-a na parede, começando  
pela esquerda, de cima para baixo.

Sem colar a parte destacada, ajuste 
a base na parede, deixando-a cerca 
de 5 cm avançando para cima (no 
teto) e 5 cm para a parede lateral à 
esquerda para fazer o
acabamento depois.

Você pode usar um NÍVEL, para 
conferir o esquadro da parede. 

TENHA MUITO CUIDADO AO MANUSEAR O ESTILETE!
Não utilize régua plástica para corte com lâminas.
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DICA

VOCÊ VAI PRECISAR:

Régua de Metal
(ou madeira)

Espátula Plástica Estilete Fita Dupla Face
(fornecida)

Fique atento ao colar a fita, pois sua cola é permanente, 
extra forte e, portanto, não reposicionável.
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Utilizamos sobra de 5 cm para cada lado, adicionadas ao tamanho final do material encomendado. Recomendamos conferir as medidas 
do local, antes de iniciar a instalação, comparando-as com as medidas compradas, para que o material seja centralizado corretamente.


