DECAL
A felület előkészítése: (Javaslatok)
A felületnek teljes mértékben portalannak kell lennie. Érdemes installálás előtt melegvízzel átmosni,
hogy a falon lévő minden felhalmozódott szennyeződést eltávolíthassunk. Amennyiben szükséges,
használj kefét is, majd a művelet után hagyd a falat száradni még két napig.
Amennyiben igazán tökéletes munkát akarsz végezni, kend át a falat festékkel, és hagyj két hét
száradási időt a fóliázási munka előtt.

Mire figyelj oda? (Javaslatok)
Kezdd el a grafika felvitelét, a grafika tetejéről indulva, és használj maszkoló szalagot a széleken.
Tapaszd a grafikát a falfelületre.
Próbáld meg mindenképpen kikerülni a nagyon éles, habarcsos részeket, ugyanis ezekről a részekről
sokkal könnyebben eltávolodhat a grafika. A nagyon durva felületek, valamint éles stukkók hajlamosak lehetnek a grafika átszúrására, így mindenképpen különösen nagy figyelemmel dolgozzunk
ezeken a felületeken.
A fólia és a szaniterek vagy padló/mennyezet találkozásánál valamilyen módon, le kell zárni, hogy
ne tudjon a nedvesség a fólia alá kerülni!
Kérem előre jelezni, ha be kell fordulni ablak vagy ajtó kávába, mert ott további mérésekre van
szükség!

Eltávolítás: (Javaslatok)
Használj plusz hőt, vagy végezd meleg időjárásban.

További javaslatok:
Amennyiben a fenti műveletre készülünk, az egyik legfontosabb dolog, hogy a fal megfelelően meg
legyen tisztítva és szárítva. Amennyiben a festés nedves vagy szennyezett felületre történik,
az jelentős mértékű kárt okozhat a grafikában, emellett a ragasztó megfelelő kötését is gátolja.
A minimális száradási ideje a falnak az alapos tisztítás után minimum 24 óra, de bizonyos esetekben
még több is lehet.
A festék kiválasztásakor ügyeljünk arra, hogy nem minden latex festék kompatibilis nyomás-érzékeny
ragasztókkal, valamint egy kis tesztelést is érdemes végeznünk a fóliázás megkezdése előtt. Vigyünk
fel egy kis darabot a felületre, és várjunk 24 órát az eredmény miatt.
A művelet megkezdése előtt arra is figyelj, hogy mikor volt a fal utoljára festve – amennyiben frissen
festett felületről beszélünk, érdemes akár 1 hete is várni a száradással.
Az installálás tényleges megkezdése előtt érdemes 50% IPA és 50% víz keverékkel megtisztítanunk a
fóliázandó felületet – ennek száradási ideje kb. 20 perc.
A fóliázás során mindig használjunk simítót. Figyeljünk arra is, hogy a széleket megfelelően letapaszszuk, ugyanis elégtelen tapadás a grafika gyors károsodását okozhatja.

