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Instruktioner för applicering av skuren vinyl

Läs igenom alla steg innan monteringen påbörjas. Vinylen är självhäftande
och skall monteras torr. Om du inte blir nöjd med monteringen kan du
försiktigt dra bort den och montera den igen. Dock är det stor risk att den
spricker vid borttagning. Varmt klimat ger en mer följsam vinyl. Full vidhäftning
uppnås efter ca 48h.

Steg 1

Rengör ytan med T-Röd (eller liknande alkohol) där du tänkt placera dekoren.
Viktigt är att du inte använder rengöringsmedel eller avfettning då de lämnar
en fet hinna.

Steg 2

Lägg dekoren på en plan yta med designen uppåt. Skrapa sedan ut med hjälp
av tex. ett kreditkort eventuella bubblor och ojämnheter som kan ha uppstått
vid frakt.

Steg 3

Placera dekoren som den är tänkt, på den rengjorda ytan med “bakpappret”
och appliceringstejpen kvar.

Steg 4

Måtta in dekoren till önskad placering och tejpa sedan fast dekoren genom att
tejpa tvärs över hela arkets mitten (kortast mitten, oftast horisontell).
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Steg 5

Lyft upp arkets ena sida och dra sedan av bakpappret försiktigt från dekoren
till mitten där du tejpat. Var noga att kolla hela tiden så att inte någon vinyl
följer med bakpappret. Skär av endast bakpappret några cm från tejpen.
Vid större motiv är det fördelaktigt att ta hjälp av någon vid detta moment.

Steg 6

Vik sakta tillbaka dekoren samtidigt som du skrapar ut luft (med hjälp av tex.
ett kreditkort. Vinylskrapa rekommenderas) på ovansidan av
appliceringstejpen. Håll arket sträckt men akta så du inte drar bort den från
ytan.
Tänk på att alltid skrapa från mitten och ut på det kortast möjliga avstånd.

Steg 7

När du skrapat ner hela dekoren drar du bort appliceringstejpen nerifrån och
upp. Dra bort den i en vinkel över 120° mot ytan du monterat på. Detta gör så
att eventuella skarpa hörn på dekoren inte följer med.

Nu är monteringen klar och dekoren sitter på plats. Ta ett steg tillbaka och
beundra ditt verk. Visa även upp det stolt för grannen!

Skulle det finnas kvar större bubblor så kan du sticka hål på dom med en nål
och sedan arbeta ut luften med ditt finger. Mindre bubblor (<0,5mm) försvinner
utan åtgärd med tiden.

Tack för Ert förtroende och lycka till!

Returpolicy:

Vid ev fel på design eller material ska detta returneras innan bakpapper eller
appliceringstejpen avlägsnas. Har den avlägsnats gäller ej garantin.
Vid felbeställning eller skada som uppstår under montering gäller ej ångerrätt.
Då det är kundanpassad design går det ej under distansavtalslagen.
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