
1.  Očistite zid suhom krpom. Podloga na koju 
lijepite naljepnicu mora biti čista i suha.

 
	 Važno: ukoliko ste zid nedavno bojali, 

nemojte naljepnicu postavljati dva tjedna 
dok se zid dobro ne osuši.

2.  Pažljivo očistite višak bijele folije oko 
naljepnice. 

3.  Izmjerite i precizno označite na zidu početak 
naljepnice kako bi mjere za visinu djeteta 
odgovarale.

4. Zalijepite krep traku po sredini naljepnice 
kako se nebi pomicala tijekom lijepljenja.

5. Nemojte	odmah	odlijepiti	cijelu	naljepnicu.	
Odlijepite dio naljepnice s masnog papira 
i podvucite ga prema dolje te krenite 
postepeno lijepiti od vrha prema dnu.

6. Dok lijepite naljepnicu ravnalicom ili 
karticom istovremeno istiskujte zrak prema 
vani.

7.  Kada zalijepite prvi dio naljepnice uklonite 
krep traku i nastavite lijepiti ostatak 
naljepnice.

10. Kada ste završili s lijepljenjem prijeđite čistom 
krpom preko cijele naljepnice kako bi ju očistili 
i uklonili zaostale mjehuriće zraka i pritom još 
jednom dobro pritisnite rubove naljepnice.

NAPOMENA:
Ako naljepnicu želite postaviti na staklo, smočite 
i naljepnicu i staklo, postavite kako ste htjeli, 
ravnalicom istisnite vodu van da ne ostanu 
mjehurici, pustite da se osuši

UPUTE	ZA	SKIDANJE:	
Naljepnice su namjenjene jednokratnom 
korištenju. Ukoliko ju želite odlijepiti uzmite sušilo 
za kosu i zagrijte rub naljepnice. Polako skinite 
naljepnicu.

NE	PREPORUČAMO: 
Postavljanje na hrapave površine, vlažne površine, 
oštećene površine, svježe obojane zidove (unutar 2 
tjedna), uljene boje i masne podloge. 

HIA j.d.o.o. se odriče odgovornosti od štete nastale 
prilikom nepravilnog postavljanja ili skidanja 
naljepnice.

Skeniraj
kod

SKENIRAJTE QR KOD I POGLEDAJTE 
VIDEO UPUTE ZA POSTAVLJANJE 
NALJEPNICA	 ILI	 POTRAŽITE	 VIDEO	 NA	
NAŠOJ WEB STRANICI

www.hiaworkshop.com

Workshop

UPUTE ZA POSTAVLJANJE BEBOMETRA

POTREBNO:	čista krpa, metar, ravnalica ili kreditna kartica, krep traka

HIA PREPORUKA KOD APLIKACIJE NALJEPNICA NA ZID

Svaki zid je drugačiji stoga prije nego što krenete s montažom naljepnica preporučujemo da površinu na koju planirate lijepiti naljepnice pripremite 
nanoseći sloj standardne impregnacije za boju. Ukoliko je zid mat, možete uzeti mat varijantu. Impregnacija služi kako bi se, iako minimalno, 
spriječilo širenje i skupljanje folije pri promjeni temperature zraka u prostoriji, što nakon određenog vremena može dovesti do odljepljivanja 
rubova naljepnica. Također, prekriva sloj eventualne prašine od boje, koja također može nepovoljno utjecati na ljepilo naljepnica. 

Možete koristiti dubinsku impregnaciju ili običnu impregnaciju, npr. Sipol, koju možete kupiti u Bauhausu ili neku drugu impregnaciju koju Vam 
preporuče u trgovini bojama i lakovima. Impregnacija se dakle nanosi preko postojeće boje, te nakon što se osuši možete lijepiti naljepnice prema 
uputama. Na ovaj način možete definitivno biti sigurni da će naše naljepnice krasiti Vaš zid dugo vremena, sve dok ih evenutalno ne odlučite 
ukloniti sami! Ovaj korak nije potreban kod aplikacije naljepnica na druge ravne, glatke površine!


