Manual de Aplicações: Revestimentos - Linha Aplikdecor
. Acessórios para aplicação?
Régua, Flanela, Espátula, Estilete e Fita Crepe
Utilize a espátula para eliminar bolhas ao aplicar o adesivo.
Para acertar na composição ensaie antes
. Em quais substratos os revestimentos podem ser aplicados?
Os revestimentos podem ser aplicados em superfície lisas e livre de umidade, impurezas ou
gorduras, estas superfícies podem ser: paredes (de preferência pintadas com tinta latex PVA ou
acrílica fosca) divisórias, móveis, madeira, vidros, chapas em aço ou acrílicas, eletrodomésticos, pvc,
MDF (somente com acabamento, primer ou pintura).
* MDF e Madeira não tratada (madeira de aglomerado) devem ser preparadas com selagem / base
acrílica, antes de aplicar os revestimentos da linha Aplikdecor.
Os revestimentos podem ser aplicados a seco ou com auxílio de umidade, borrifar somente água na
aplicação.
. Os revestimentos podem ser submetidos a temperatura ou calor?
Sim. Os revestimentos podem suportar temperatura de aproximadamente 60 ° C sem sofrer
alterações. Podem ser aplicados com o auxílio de soprador térmico para melhor moldar a película.
. Os revestimentos decorativos podem ser limpos?
Sim. Podem ser limpos com água (normal ou morna) e sabão neutro diluídos.
* Não recomendamos o uso de produtos químicos de limpeza disponíveis no mercado pois o uso
poderá danificar a impressão do material.
Após efetuar a limpeza com água, secar a superfície com um pano macio.
. Os revestimentos podem ser aplicados em locais úmidos?
Podem ser aplicados em pias, banheiros, cozinhas, etc. Porém se as bordas da película estiverem
diretamente expostas à água (por exemplo, na borda da banheira, fórmicas próximas a pias) devem
ser cobertas com silicone ou vedadas com selantes. Os revestimentos são resistentes a umidade e
podem ser aplicados em áreas molhadas, a recomendação é vedar as bordas para impedir a
infiltração no sistema adesivo.
. Os Revestimentos decorativos são ecológicos ou sustentáveis?
Os revestimentos são constituídos de películas, com adesivos a base de água. Se aplicado de acordo
com as instruções, os revestimentos são seguros para usos comerciais e residenciais. O efeito
semelhante a madeira e couro não requer o desmatamento de florestas ou abate de animais, sendo
considerados ecológicos e sustentáveis pela renovação e reutilização de objetos e móveis que
poderiam ser descartados.
. É possível imprimir ou plotar sobre os revestimentos?
É possível imprimir em plotter de impressão digital a base de solvente ou a base de látex. A plotagem
eletrônica ( recorte eletrônico ) também é possível em alguns modelos de máquina, mas é necessário
uma boa lâmina e regular a pressão adequadamente .

