
POR FAVOR LEIA ESTAS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE
ANTES DE COMEÇAR A INSTALAR O SEU MURAL DE PAREDE

Passo um: a preparação da sua parede

Descascar e colar murais de parede
instruções de instalação E-mail info@wallsauce.com

Verifique seu mural
Por favor, verifique todo o seu mural cuidadosamente antes de começar a instalar. Depois de cortar cada painel 
ao longo das linhas de corte pontilhadas, disponha os painéis e deixe-os descansar por pelo menos 5 horas. Se 
você notar algum defeito no material ou na imagem, PARE e entre em contato conosco imediatamente - NÃO 
INSTALE O MURAL. (Isso inclui vincos, defeitos, marcas, bordas do painel e quaisquer problemas de imagem). 

Outros comentários
• Você não precisará cortar nenhum excesso até ter instalado seu mural.
• Na parte superior do rolo, você verá um pequeno diagrama que mostra todo o seu mural com guias de painel.
• Não esfregue a superfície do mural vigorosamente durante a instalação e sobrecarregue as costuras.
• Recomendamos que duas pessoas instalem este mural juntas para ajudar a obter os melhores resultados.
• As informações fornecidas são apenas para orientação. Wallsauce.com não pode ser responsabilizado por custos 
incorridos devido à instalação incorreta ou após a instalação de um produto defeituoso, que pode ter sido identificado 
antes da instalação. 

Para instalar em uma parede rebocada

Preparar a parede é a parte mais importante do 
processo. Certifique-se de que a parede esteja limpa 
e seca, sem reboco solto ou contaminantes. A parede 
DEVE ser lisa e livre de qualquer textura. Lixe todas as 
áreas ásperas ou preencha todos os buracos que você 
possa ter. Quando estiver satisfeito com a parede 
perfeitamente lisa, plana e livre de qualquer reboco 
solto, você deve dimensionar sua parede com um 
primer / selador.

Para instalar em uma parede pintada

Se você tiver uma parede pintada velha com alguma 
tinta solta ou escamosa, recomendamos que remova as 
lascas e alise a superfície com uma lixa. Use enchimento 
e lixe de volta se for necessário para obter uma parede 
lisa. Quando estiver satisfeito com a parede perfeitamente 
lisa, plana e livre de qualquer reboco solto, você deve 
dimensionar sua parede com um primer / selador.

Para instalar em uma superfície com papel

Remova qualquer papel velho. A parede deverá estar 
completamente lisa, caso contrário, o novo papel 
de parede pode não aderir corretamente. NÃO use 
papel de forro embaixo deste mural. Quando estiver 
satisfeito com a parede perfeitamente lisa, plana e 
livre de qualquer papel velho, você deve dimensionar 
sua parede com um primer / selador.

Dimensionando sua parede antes de instalar

É muito importante que você dimensione sua parede 
com um primer/selante antes de instalar seu mural 
de parede. Você precisará deixar o primer secar de 
acordo com as orientações do fabricante.

Consulte a próxima página para “Etapa dois: pendurar 
seu mural de parede”

Anotações importantes
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1. Primeiros passos
• O mural é fornecido em rolo e dividido em “painéis”. 
Corte cuidadosamente ao longo das marcas de corte 
pontilhadas para cada painel e coloque-as planas. 
Os painéis são numerados na ordem em que serão 
pendurados, da esquerda para a direita.
• Comece pela esquerda ou direita e trabalhe a partir de 
um fio de prumo reto.
• Certifique-se de que sua parede tenha uma superfície 
lisa, limpa e seca, livre de acessórios, reboco ou tinta solta. 
Se sua superfície estiver seca e absorvente, pode ser 
necessário pintá-la ou selá-la com um selador de primer. 
Importante - por favor, leia ‘Notas importantes e a 
primeira etapa: a preparação da sua parede’
• Aconselhamos passar uma esponja na parede antes 
de instalar os painéis para garantir que a parede esteja 
perfeitamente limpa e pronta para o seu mural.

2. Instalando a primeira queda
• Pegue seu primeiro painel, retire cuidadosamente 
uma pequena quantidade do mural na parte superior do 
papel de fundo.
• Aplique a parte superior do painel na parede, 
certificando-se de que a borda direita esteja clara com 
sua linha vertical.
• Remova cuidadosamente o resto do papel de parede 
do papel de fundo, aplicando-o suavemente na parede 
até chegar à parte inferior do painel.
• Se precisar reposicionar em qualquer parte do painel, 
simplesmente retire a quantidade apropriada da parede 
e aplique novamente, alisando suavemente o mural à 
medida que avança.

3. Painéis adicionais
• Aplique o segundo painel e os subseqüentes, 
certificando-se de que o padrão ou a imagem 
corresponda à medida que avança e que a quantidade 
apropriada de sangria passe pelas bordas superior 
e inferior. Nossos painéis são aplicados de ponta a 
ponta, de modo que cada painel se encaixa no próximo 
na parede. Não há sobreposição nos painéis.
• Ao levantar, coloque cuidadosamente o painel na 
posição e ajuste conforme apropriado. Certifique-
se de que os painéis estejam bem encaixados, sem 
folgas entre eles.
• Siga o mesmo processo de alisamento do painel, 
garantindo que isso seja feito com muito cuidado.
• Continue a aplicar todos os painéis do meio antes 
de instalar o último painel, que deve ser o painel da 
extrema esquerda ou da extrema direita, dependendo 
de qual lado você começou.

4. Apare superior, inferior e laterais
• Quando todos os painéis tiverem sido colados, apare 
cuidadosamente a parte superior e inferior de seus 
painéis, além dos lados esquerdo e direito, usando 
uma borda reta. Não se apresse e certifique-se de ter 
uma lâmina afiada para obter os melhores resultados.
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Se você tiver alguma dúvida sobre a instalação, ligue para +44 (0)1772 284110
ou email info@wallsauce.com para informações e conselhos.

Você também pode baixar essas instruções em nosso site www.wallsauce.com/pt/

Lembre-se de reciclar sua embalagem

Etapa dois: pendurar seu mural de parede

O que você precisará
Fita métrica, nível de bolha, lápis, faca Stanley/faca de corte, borda reta (para aparar).


