
Samoprzylepne naklejki InDecoria dostępne są do wielu różnych zastosowań. Oferujemy naklejki drukow-

ane cyfrowo lub wycinane ploterem tnącym z folii kolorowych. Aplikacje tych naklejek powinny być wykonane 

w możliwie najlepszy sposób, co pozwoli uzyskać oczekiwany efekt końcowy. Wysokiej jakości aplikacja 

oznacza odpowiednie połączenie folii z powierzchnią aplikacyjną. Należy wziąć pod uwagę zalecenia dotycz-

ące przygotowania powierzchni przed aplikacją.

Powierzchnia powinna być wyczyszczona przy pomocy:

˘ Słabego detergentu, a następnie zmyta i wysuszona przy pomocy miękkiej szmatki

˘ Szmatki nawilżonej rozpuszczalnikiem aż do zmycia wszelkich zanieczyszczeń z powierzchni.

Rozpuszczalnik  musi  być stosunkowo słaby, aby nie zniszczyć powierzchni (np. spirytus metylowy)

Z wielu dostępnych na rynku czyszczących I odtłuszczających produktów wykonujący aplikację powinien 

wybrać odpowiedni do danej aplikacji. Należy także uwzględnić następujące elementy przed wykonaniem 

aplikacji:

˘ Metale, w celu przygotowania do aplikacji, powinny być czyszczone przy pomocy szmatki nasączonej 

rozpuszczalnikiem. Rozpuszczalnik, który można zastosować to: biały spirytus, heptan lub inne 

odpowiednie substancje;

˘ Wosk lub inne substancje znajdujące się na powierzchni pojazdów powinny zostać usunięte;

˘ Pomalowane powierzchnie powinny być całkowicie wysuszone i wzmocnione. Na większości farb 

wysuszanych w piecu grafika może być naklejana  zaraz po oziębieniu farb. Farby schnące na powiet-

rzu wymagają co najmniej tygodnia na wyschnięcie przed aplikacją. Pozostałości rozpuszczalnika na 

pomalowanej powierzchni mogą obniżać poziom adhezji grafiki, jak również powodować kurczenie i 

pękanie folii;

˘ Aplikacje na pomalowanych powierzchniach powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami 

producenta farb. Należy unikać zatrzymywania rozpuszczalnika. Składniki farb, które nie są całkow-

icie kompatybilne lub nie charakteryzują się dobrą adhezją, mogą powodować odchodzenie farby od 

powierzchni po usunięciu grafiki.

Samoprzylepne naklejki mają zróżnicowany poziom elastyczności  / przystosowalności  do podłoża. Na 

trójwymiarowych powierzchniach najlepiej sprawdzać się będą folie wylewane. Zastosowanie suszarki 

poprawi przystosowalność do podłoża tych folii i zredukuje podatność na delaminację naklejki. Należy zawsze 

zachowywać podaną w kartach katalogowych minimalną temperaturę aplikacji.
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˘ Połóż grafikę stroną wierzchnią na powierzchni blatu. Usuń papier podłożowy  na długość 2-3 cm i 

wywiń. W ten sposób odsłonięte zostały 2-3 cm warstwy kleju.

˘ Umieść grafikę, która wciąż pokryta jest od strony spodniej papierem podłożowym na powierzchni 

aplikacji. Jeżeli grafika znajduję się już w odpowiednim miejscu, dociśnij folię, rozpoczynając od 

środkowej części i kierując się w kierunku krawędzi. Sprawdzaj, czy nie tworzą się pęcherzyki powiet-

rza lub  fałdy.

˘ Unieś lekko grafikę i usuń 15-20 cm papieru podłożowego (lub więcej w zależności od doświadczenia). 

Trzymaj grafikę blisko powierzchni aplikacji i rozpocznij aplikację przy pomocy rakli od środka, kierując 

się w stronę krawędzi. Zakończ po naklejeniu całej grafiki.

˘ Sprawdź, czy wszystkie krawędzie zostały odpowiednio nalepione i jeśli to konieczne, dociśnij je raz 

jeszcze raklą. Jeżeli pojawiły się pęcherzyki powietrza, można przekłuć je igłą rozpoczynając od 

położonych najbliżej krawędzi.

Napisy, grafika i logo wycinane ploterowo powinny być zawsze naklejane przy pomocy taśmy aplikacyjnej. 

Naklejki InDecoria zaopatrzone są standardowo w taśmę aplikacyjną naklejaną na grafikę. Stanowi ona 

pewnego rodzaju środek do przenoszenia grafiki i utrzymywania jej w odpowiednim kształcie. Generalnie 

metoda aplikacji tego rodzaju grafik nie różni się w dużym stopniu od metod aplikacji zadrukowanych 

naklejek. 

˘ Przyklej całą grafikę (włącznie z papierem podłożowym i taśmą aplikacyjną) do powierzchni w 

odpowiedniej pozycji i przyklej pasek taśmy aplikacyjnej w pionowej lub poziomej pozycji.

˘ Odegnij grafikę i rozpocznij częściowe lub w przypadku grafiki o niewielkich rozmiarach całkowite 

usuwanie papieru podłożowego. Uważaj, aby grafika nie przyklejała się do powierzchni przed 

rozpoczęciem aplikacji.

˘ Uważając, aby  nie dotykać warstwy kleju, naklej grafikę na powierzchnię przy pomocy twardej 

plastikowej rakli. Kontynuuj aplikację zaczynając od paska taśmy aplikacyjnej w kierunku drugiej 

krawędzi grafiki.

o
˘ Usuń taśmę aplikacyjną z grafiki pod kątem 180  kilka minut po aplikacji, aby uniknąć pojawienia się 

pęcherzy powietrza. Następnie należy raz jeszcze docisnąć krawędzie grafiki do powierzchni.
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