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Οπισθόχαρτο

Κόλλα

Βινύλιο

Εκτυπώσιμη Όψη

Η τοποθέτηση του αυτοκόλλητου πόρτας
είναι μια εύκολη και διασκεδαστική
διαδικασία, αρκεί να ακολουθήσετε
σχολαστικά και βήμα-βήμα αυτές τις οδηγίες
τοποθέτησης.
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Η τοποθέτηση των αυτοκόλλητων πόρτας (Ύφασμα ή Βινύλιο) είναι μια εύκολη και
διασκεδαστική διαδικασία, αρκεί να ακολουθήσετε, βήμα-βήμα τις παρακάτω οδηγίες.

Τα Αυτοκόλλητα:
Οπισθόφυλλο

Κόλλα

Τυπωμένη Όψη

Προετοιμασία
1. Κατά την τοποθέτηση-εφαρμογή του αυτοκόλλητου
ίσως χρειαστείτε τη βοήθεια ενός ακόμα ατόμου.
2. Θα χρειαστείτε τα έξης εργαλεία: πανί καθαρισμού ή
χαρτί κουζίνας,μια πλαστική κάρτα (τύπου πιστωτικής),
κοπίδι, μέτρο,κατσαβίδι, ίσως και μια σκάλα

3. Η τοποθέτηση του αυτοκόλλητου μπορεί να γίνει με την πόρτα ανοιχτή σταθεροποιημένη με
μια σφήνα
ή κάτι σχετικό. Μπορείτε ωστόσο, αν σας εξυπηρετεί καλύτερα, να τη βγάλετε από τους μεντεσέδες της
(οι περισσότερες βγαίνουν σχετικά εύκολα) και να την τοποθετήσετε σε ένα τραπέζι (της κουζίνας ίσως) για να
εργαστείτε πιο εύκολα και ξεκούραστα. Μην ξεχάσετε να στρώσετε μια κουβέρτα πάνω στο τραπέζι για να
αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς της πόρτας ή του τραπεζιού.
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Τοποθέτηση

Αφαιρέστε από την πόρτα την μπετούγια και
ό,τι άλλο προεξέχει απ' το σύστημα της
κλειδαριάς και εμποδίζει την ομαλή
επικόλληση του αυτοκόλλητου. Θα τα
επανατοποθετήσετε μετά την ολοκλήρωση

Καθαρίστε καλά με στεγνό πανί ή αν το κρίνετε
απαραίτητο χρησιμοποιήστε μόνο
καθαριστικό για τα τζάμια και φροντίστε να
έχει στεγνώσει καλά πριν την επικόλληση του
αυτοκόλλητου.

Τοποθετήστε το αυτοκόλλητο στην θέση του
(Χωρίς να ξεκολλήσετε το οπισθόχαρτο)
ευθυγραμμίστε το και βεβαιωθείτε για την
σωστή του θέση. Φροντίστε τα περισσεύματά
του να είναι εξίσου μοιρασμένα πάνω - κάτω
και δεξιά - αριστερά.

Σταθεροποιήστε το σ' αυτό το σημείο με
χαρτοταινίες (δεξιά και αριστερά) 30-40 cm
από το πάνω μέρος της πόρτας.

Ξεκολλήστε προσεκτικά το αυτοκόλλητο από
επάνω έως τις χαρτοταινίες...

... κόψτε και αφαιρέστε το οπισθόχαρτο
για να κολλήσετε το αυτοκόλλητο.
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Επικολλήστε το αυτοκόλλητο έως τις
χαρτοταινίες στρώνοντας με την πλαστική
κάρτα, και στη συνέχεια αφαιρέστε τις
χαρτοταινίες.

...και αποκολλήστε σταδιακά
το οπισθόχαρτο.

Οι κινήσεις της πλαστικής κάρτας να είναι από
αριστερά προς τα δεξιά και αντίστροφα,
και ελαφρώς προς τα κάτω (σκοπός αυτών
των κινήσεων είναι να επικολλείται σωστά
το αυτοκόλλητο και να φεύγει ο αέρας).

Σιγά-σιγά ρολάρετε προς τα πάνω
το αυτοκόλλητο μέχρι το σημείο
όπου είναι κολλημένο...

Αρχίστε την επικόλληση του υπόλοιπου
φύλλου από επάνω προς τα κατω στρώνοντας
με την πλαστική κάρτα

Αν στην επιφάνεια του κολλημένου
αυτοκόλλητου σχηματιστούν μικρές ή
μεγαλύτερες φυσαλίδες με αέρα, τρυπήστε
το αυτοκόλλητο στο κέντρο τής κάθε
φυσαλίδας με μια καρφίτσα και πιέστε
με την πλαστική κάρτα από την περιφέρεια
προς το κέντρο τής φυσαλίδας, ώστε να
φύγει ο αέρας και να απαλειφθεί.
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Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε τεχνική πληροφορία,
διευκρίνηση ή βοήθεια. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210.873.20.90 | email: info@houseart.gr
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