
Manual de Aplicação
Um Ades ivo exclus ivo para Você !

Você vai precisar de: Uma espátula (já incluso) ou 
pano úmido, Borrifador de água e um estilete. Se precisar 

solicite ajuda de um amigo :)

Limpe bem sua geladeira, removendo 

qualquer resíduo de gordura ou cola.

*Atenção: caso haja algum reparo,

fazer antes para que seu adesivo

que bonito.

01

Em um borrifador, coloque água e 

algumas gotas de sabão (para cada

copo de água, 4 gotas de sabão).

*Atenção: o excesso de sabão,

pode prejudicar a aplicação.

02

Com a ajuda de um Amigo, coloque

o adesivo sobre a mesa e remova o

Liner (papel). Após a remoção, borrife

a água em todo lado da cola do 

adesivo e também na geladeira, para 

ajudar a alinhar o adesivo. 

03

Após posicionar o adesivo, passe a

espátula, rodinho de pia ou pano 

úmido, sempre do centro para lateral,

removendo toda água.

04

Para acabamento dos cantos, espere

secar ou use um secador de cabelo,

para melhor aderência, depois de

seco retira o excesso de adesivo

usando um estilete.

05 Atenção: 

Esta aplicação com água 

e sabão, é indicada para pessoas 

com pouca ou sem experiência.

A aplicação pode ser feita a seco, ,

o procedimento é o mesmo, 

porém não retire todo o 

adesivo do Liner, e espatule aos 

poucos, sempre do centro para lateral.

Neste caso, é indicado para 

pessoas com mais experiência.

- Não aplique o adesivo caso a geladeira esteja com a superfície enferrujada, lascada ou deteriorada, além

de não xar corretamente a superfície pode transparecer pelo adesivo.

- Na hora de colocar a medida da geladeira durante o pedido, sempre conte de 3 a 4 cm a mais em cada

lado, para ter uma margem de segurança.

-Caso surja alguma bolha, use uma agulha para furar o adesivo e pressione para que o ar saia naturalmente.

- Para retirar seu adesivo, basta direcionar o ar quente de um secador de cabelos sobre o adesivo e puxar 

suavemente rente a superfície. Não use objetos pontiagudos para não danicar a superfície.
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