
 

 

DEKORATIVNA NALEPKA - MACal 

 

Navodila za montažo: 

- Priprava površine 

Površino, kamor želite namestiti nalepko, dobro očistite najprej z vodo in nato z razmaščevalcem (če 

površina to dopušča). Površina naj ne bo prašna, mastna ipd., saj se tam nalepka ne bo dobro prijela.  

Ko površino očistite, jo poškropite z vodo, v katero ste kanili kapljico detergenta za posodo. Takšna 

milnica vam bo omogočila popravljanje položaja nalepke na površini, hkrati pa bo aktivirala lepilo 

nalepke. Mi si pri postavitvi ponavadi pomagamo še z vodno tehtnico in ravnilom.  

- Priprava nalepke 

Nalepka je samolepilna in ne potrebuje dodatnega lepila. Opazili boste, da je preko vašega izbranega 

motiva nanešena dodatna folija, ti. prenosna folija. Ta vam omogoči prenos celotnega motiva na 

površino naenkrat. Da to lahko storite, morate prenosno folijo dobro podrgniti s tršim predmetom, 

npr. odslužena plačilna kartica. Nato počasi odlepite prenosno folijo iz papirja. Če vam na papirju 

ostane kakšna črka, jo - preden prenosno folijo v celoti odstranite – dodatno podrgnite ali pa jo nežno 

privzdignite z nohtom. 

Ko nalepko skupaj s prenosno folijo odlepite, jo popršite s prej pripravljeno milnico in nato nalepko 

položite na izbrano površino. 

Svetujemo, da ob montaži nalepko gladite z dlanjo iz sredine proti robovom. V specializiranih trgovinah 

so na voljo posebne gobice, s katerimi lahko gladite nalepko, a je za domačo uporabo dovolj dlan. Če 

se vam zdi, da potrebujete kaj tršega, lahko oblečete npr. plačilno kartico v blago in jo uporabite kot 

gladilko. 

- Montaža nalepke 

Ko boste nalepko položili na mokro površino, boste opazili, da jo je možno z lahkoto premikati. Vendar 

pozor, v toplih prostorih se bo voda hitreje sušila in je zato potrebno delati hitreje ali z več vode. Ko 

ste nalepko postavili v položaj, ki ga želite, jo začnite gladiti z gladilko ali kartico. Svetujemo, da gladite 

nalepko od sredine proti robovom. Ko boste nalepko dodobra zgladili in izza nje ne bo več odtekala 

večja količina vode, jo pustite sušiti. Čas sušenja je močno odvisen od temperature zraka.  

Da preverite, ali je lepilo nalepke že prijelo, začnite počasi in previdno odstranjevati prenosno folijo. 

Če nalepka ostane na mestu, je suha, drugače še potrebuje nekaj sušenja.  

Ko uspešno odstranite prenosno folijo, še enkrat pogladite nalepko. Za zares trden oprijem svetujemo, 

da jo po montaži še pogrejete s fenom ali pištolo na vroč zrak. Na ta način lahko odstranite tudi 

mehurčke, ki nastanejo pri odstranjevanju prenosne folije, ali pa zgladite manjše prelome ali napake 

nalepke (ko je nalepka topla, je zelo prožna). 


