
GUIA PARA APLICAR PAPEL DE PAREDE

O QUE IREI PRECISAR

IMPORTANTE: Antes de começar a aplicação deverá ler as recomendações para a preparação antes da aplicação, 
que se encontram no final deste guia.
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1.Vire o papel de parede com o verso para cima 2. Descole cerca 
de 20 a 30 cm do papel de suporte traseiro e dobre-o para trás 
(poderá vincar com os dedos na zona da dobra)

1. Acerte o papel de parede no canto superior esquerdo 2. Cole 
os 20 / 30 cm que descolou previamente, pressionando com um 
pano do centro para a esquerda e do centro para a direita
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1. Após a faixa de 20/30 cm estar devidamente colada agarre o 
papel de suporte que está dobrado e comece devagar a puxar o 
mesmo para baixo (ao ínicio poderá oferecer uma leve resistência 
devido ao facto de estar dobrado e vincadom, mas após essa 
parte o mesmo correrá de uma forma leve) ATENÇÃO não deverá 
puxar o papel na totalidade, vá puxando bocados de 30 a 40 cm 
2. Ao mesmo que vai puxando o papel traseiro de suporte em 
porções de 30/40 cm deverá ir pressionando o papel de parede 
com o pano, sempre do centro para as extremidades e de cima 
para baixo, conforme demonstrado em figura ATENÇÃO não 
puxar novamente o papel traseiro de suporte sem primeiro ter 
colado devidamente a porção de descolou anteriormente

1. Com o primeiro painel colocado, pegue no segundo painel e 
repita o ponto 1 2. Pegue no segundo painel e alinhe o mesmo ao 
painel superior encostando-o no topo sem deixar qualquer 
margem branca, o design está desenvolvido de modo ao padrão 
se complementar infinitamente ATENÇÃO não sobrepor os 
paineis para que o padrão bata certo 3. Após alinhar o segundo 
painel repita os pontos 2 e 3
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1. Após fixação do painel verifique que o mesmo está 
devidamente alinhado com o painel do lado esquerdo 2. De 
seguida coloque uma fita de papel sensivelmente a meio na 
horizontal e verifique que a mesma está bem coladas se for 
necessário coloque duas para certificar que o painel fica bem fixo 
3. Retire os 4 pedaços de fita de papel que colocou no ponto 
anterior
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1. Com o topo do painel colado, pegue no papel de suporte 
traseiro e continue a descolar o mesmo e ao mesmo tempo vá 
pressionando com o pano tal como demonstrado no ponto 3, 
sempre do centro para as extremidades e de cima para baixo 
ATENÇÃO á medida que vai descolando o papel de suporte e vai 
colando, verifique se o painel continua alinhado com os restantes 
2. Nos restantes paineis os procedimentos são exactamente 
iguais aos demonstrados até aqui

1. No final de toda a aplicação, pegue no secador e vá dando 
calor em toda a área do papel de parede pressionando ao mesmo 
tempo com o pano de modo ao papel de parede fixar à superfície 
de uma forma mais efectiva, aplique este procedimento com mais 
evidência nas extremidades

PARABÉNS, TEM UM DECORAÇÃO FANTÁSTICA NOVA!
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1. Descole o papel de parede do papel de suporte traseiro, 
sensivelmente 30/40 cm e deixe ficar caído para a frente 2. De 
seguida pegue numa tesoura e recorte o papel de suporte 
traseiro

1. Uma vez o papel de suporte cortado e removido, pegue no 
papel de parede e volte a puxá-lo para cima e com o mesmo 
devidamente esticado encoste-o à parede e pressione com o 
pano de cima para baixo, do centro para as extremidades 2. Por 
fim retire a fita de papel do centro  
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1. Encoste o painel seguinte que irá dar continuidade ao padrão 
ao primeiro painel que se encontra do lado esquerdo de modo a 
alinhar o padrão 2. prenda o mesmo com quatro pedaços de fita 
de papel 



design & printing
studio onlinffl storfflonlinffl storffl

PRECAUÇÕES / RECOMENDAÇÕES / INFORMAÇÕES

PRECAUÇÕES E PREPARAÇÃO ANTES DE APLICAR

1. Deverá certificar-se que a superfície é lisa (sem textura de preferência ou com uma textura mínima) e 

isenta de poeiras, silicones e gorduras

2. Se possível antes da aplicação deverá limpar a área com um desengordurante e deixar secar antes 

de aplicar

3. Se a parede ou superfície tiver sido pintada à pouco tempo deverá deixar um intervalo de 2 a 3 

semanas entre a pintura e a aplicação

4. Antes da respectiva aplicação faça um teste à superfície, colando um pouco de fita de papel e 

puxando bruscamente, se vier tinta agarrada à fita é sinal que a superfície não reúne as condições para 

a aplicação

MANUTENÇÃO DO PAPEL DE PAREDE

1. A limpeza  poderá ser feita sem problema nenhum, para tal basta usar um pano humedecido, 

poderá limpar toda a área do papel ATENÇÃO nunca usar produtos abrasivos na limpeza do mesmo

2. Após a aplicação se achar que existem algumas pontas que poderão estar a levantar ou que possam 

não estar tão fixas, poderá usar novamente o secador de calor pressionando o papel com um pano 

grosso, desta forma a cola irá activar novamente com o calor e aderir, desde que o papel esteja isento 

de pó, poeiras ou impurezas


