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GUIA PARA APLICAR VINIL IMPRESSO CORTE SIMPLES

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.

Nível Fita métrica Fita de pintura (papel)
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1.Comece por definir com uma fita métrica onde deseja colocar o 
vinil 2. De seguida coloque o nível e nivele o local onde quer que 
o seu vinil comece, coloque uma fita de papel junto ao nível, 
dessa forma tem uma marca de onde irá começar a colar 

1. Vire o vinil ao contrário e descole sensivelmente 15/20 cm do 
papel de suporte traseiro e dobre
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1. Alinhe o topo do vinil com a fita de papel  2. Com a espátula 
espatule o bocado de vinil que previamente descolou do papel 
de suporte, verifique que o mesmo fica bem colado 

1. Coloque a mão por debaixo do vinil e agarre o papel de 
suporte traseiro e comece a puxar para baixo lentamente em 
porções de 20/30 cm 2. Ao mesmo tempo que puxa o papel de 
suporte vá espátulando o vinil do centro para as extremidades e 
de cima para baixo
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1. Após a coalgem do vinil, retire a fita de papel 1. Para finalizar pegue no secador e aplique calor no vinil 
principalmente nas extremidades a uma distância de 
sensivelemente 20 cm, ao mesmo tempo vá passando a espátula 
sem fazer pressão em demasia.

PARABÉNS, TEM UM DECORAÇÃO FANTÁSTICA NOVA!
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PRECAUÇÕES / RECOMENDAÇÕES / INFORMAÇÕES

PRECAUÇÕES E PREPARAÇÃO ANTES DE APLICAR

1. Deverá certificar-se que a superfície é lisa (sem textura) e isenta de poeiras, silicones e gorduras

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

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

5. A temperatura ideal para a aplicação é a temperatura ambiente (21º a 22º), se colocar o autocolante 

em vidro ou noutra superfície que esteja em contato com uma fonte de calor deverá deixar arrefecer 

primeiro antes da aplicação

MANUTENÇÃO DO AUTOCOLANTE

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

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

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 mas desta vez debitar calor na zona 

especifica que pretende que adira melhor, pressionando o vinil com um pano, desta forma a cola irá 

activar novamente com o calor e aderir, desde que o vinil esteja isento de pó, poeiras ou impurezas

REMOÇÃO DO AUTOCOLANTE

1. Com um X-acto normal comece por levantar uma ponta do vinil e vá puxando devagar, o mais junto 

à parede possível e não para si

2. Os nossos vinis são de qualidade superior e com cola removível, contudo poderá após remoção 

deixar resíduos de cola que terá de remover posteriormente, se for em paredes ou superfícies pintadas 

poderá pegar em pedaços de fita de papel enrolada nos dedos e ir “batendo” com a mão com a fita 

em cima de desses vestígios os mesmos tendem a começar ficar agarrados à cola da fita de papel, se 

por sua vez o vinil estiver em vidros ou superfícies similares, poderá usar um pouco de água misturada 

com sabonete liquído juntando-os num borrifador comum, borrife a área com cola e de seguida pegue 

numa raspa similar às das placas de vidro ceramica e passe nessa área, toda a cola sairá facilmente.

2. Se a temperatura do local onde se encontra o vinil estiver muito baixa recomendamos que aqueça 

um pouco o vinil com um secador antes da remoção, dessa forma evitará que o vinil se parta


