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INSTRUKCJA NAKLEJANIA 
 

NAKLEJKI STANDARD, KOMPLET, POJEDYNCZE 

Naklejanie naklejek jest bardzo proste i szybkie. Należy jednak przestrzegać kilku zasad: 

1. Przygotuj odpowiednio podłoże. 

Naklejki mogą być przyklejane wyłącznie na powierzchniach czystych i gładkich, bez 

widocznej struktury - ścianach, drzwiach, meblach, lustrach, płytkach, autach itd. Przed 

naklejeniem powierzchnia powinna zostać wyczyszczona, odkurzona oraz odtłuszczona. Nie 

należy naklejać naklejek na powierzchnie mokre, tłuste, śliskie, strukturalne itd. Jeżeli ściana 

była świeżo malowana, należy odczekać min. 7 dni, przed przystąpieniem do naklejania 

wzoru. Naklejki mają najlepszą przyczepność do ścian pomalowanych farbami akrylowymi. 

2. Po wyjęciu naklejek z opakowania, należy je rozłożyć na płaskiej powierzchni, w celu 

swobodnego rozprostowania. 

3. Przygotuj miejsce do naklejania, naklejki, niewielką ściereczkę oraz miarkę - jeżeli wzór 

ma być powtarzalny wg. tego samego schematu. 

4. W przypadku „naklejek jak tapeta” ustal odległości, w jakich chcesz je naklejać. Przyklej 

od góry do dołu pierwszy rząd i powtarzaj schemat do końca ściany. 

5. W przypadku pojawienia się bąbli, przetrzyj naklejkę suchą szmatką. 

  

Naklejki imienne dla dzieci 

Instrukcja naklejania: 

1. Przygotuj odpowiednio powierzchnię. Powierzchnia przedmiotu, na który są przeznaczone 

naklejki musi być czysta, sucha i gładka. 

2. Odklej delikatnie naklejkę, a następnie dokładnie przykleją ją na wybrany przedmiot. 

3. Upewnij się, że naklejka prawidłowo trzyma się podłoża i przylega do całej jego 

powierzchni. 

4. W przypadku obuwia, naklej naklejkę do wnętrza buta, odpowiednio prawa stópka do 

prawego buta, a lewa do lewego. 

5. Zaleca się odczekanie ok. 2-3 h przed użyciem oklejonego przedmiotu. 

Naklejki GÓRY, MAPY, ZWIERZAKI, MIARKI 

1. Przygotuj: ściereczkę, książkę w sztywnej oprawie formatu nie większego niż A5, 

nożyczki, miarkę, nożyk, ołówek, taśmę malarską. 

2. Rozłóż naklejkę na podłodze, aby mogła się rozprostować. 

3. Zaznacz na ścianie ołówkiem miejsca, w których naklejka ma być przyklejona. 

4. Poproś drugą osobę do pomocy i przyłóżcie naklejkę do ściany, zgodnie z wcześniej 

zaznaczonymi miejscami. 

5. Przytwierdź naklejkę do ściany za pomocą taśmy malarskiej (w kilku miejscach, aby 

dobrze się trzymała). 

6. Odklej lewą stronę naklejki od papieru na ok 20-30 cm i połóż ją delikatnie na prawej 

stronie. 

7. Nożykiem odetnij pozostały papier po lewej stronie. 
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8. Delikatnie przyklejaj naklejkę, zaczynając od lewej strony. 

9. Włóż książkę w ściereczkę i płynnym ruchem dociskaj naklejkę do ściany tak, aby nie 

tworzyły się na niej pęcherze. 

 

Czynność z pkt. 9 powtarzaj do samego końca, odklejając jednocześnie pozostały pod 

naklejką papier. Po naklejeniu całości, sprawdź czy nigdzie nie pozostały pęcherze. W takim 

wypadku jeszcze raz dociśnij naklejkę w każdym miejscu za pomocą ściereczki ruchem od 

pęcherza do krawędzi naklejki - tak aby powietrze z pęcherza wyszło na zewnątrz naklejki. 

 

GOTOWE! Możesz już się cieszyć z rewelacyjnego efektu :) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


