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Ossza meg velünk a matricák okozta örömöt 
a Facebookon vagy az Instagramon.

Kérdése van? Írjon nekünk! 

 Itt találja a falmatricákat 
a Mama Címkéktől...

Az Üzleti feltételeket a www.mamacimkek.hu honlapunkon 
tanulmányozhatja.

FIGYELMEZTETÉS: Fontos információk a használatra vonatkozóan gyermekek esetében.

Ne feledje, hogy a matrica nem játék, így azt felnőttnek vagy felnőtt felügyelete mellett kell 
felhelyezni. Minden matricánk rendkívül tartós, azonban nem állandó. A matricák lehúzva 
eltávolíthatók, a kisebbeket a gyermek lenyelheti. Legyen éber, és folyamatosan ellenőrizze 
a névcímke állapotát, hogy elkerülje az ilyen helyzeteket. 

Matricáink 3 évesnél idősebb gyermekek számára készülnek.

Csehországban gyártva.
© Brdy Ventures s.r.o. Minden jog fenntartva.

Reméljük, hogy matricáink elnyerik a tetszését. Ha bármilyen 
észrevétele van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Köszönjük 
megrendelését!



Falmatricák
Fontos információk

A falmatricák jól tapadnak különböző felületi kezelésű falakra, ám 
legjobban sima felületű falra ragadnak. A matricát azonban felragasztás 
után mindig erősen a falra kell nyomni.

A falmatricák többször is átragaszthatók anélkül, hogy fennállna a matrica 
vagy a vakolat károsodásának veszélye.

A kisebb matricák egyedül is felragaszthatók. A nagyobb matricákat 
a könnyebb kezelhetőség érdekében jobb ketten felhelyezni.

A matricák könnyen eltávolíthatók, ha lassan lehúzza őket a falról. 
A matrica helyén a falon nem marad ragasztó vagy más szennyeződés.

Alkalmazási útmutató falmatricákhoz

Felvitel a falra 
Ha frissen festett, javasoljuk, hogy a matricák felragasztása előtt 
legalább 4 hétig hagyja száradni a festéket.

1

Óvatosan ragassza fel és nyomja le 
Húzza le a matricát az ívről, és ragassza fel erős, egyenletes nyomással 
a szennyeződés- és zsír mentes felületre.
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Ügyeljen a ragasztófelületre
Kerülje, hogy az ujjai a matrica ragasztófelületéhez érjenek.3

Simítsa el a széleket 
Nyomja le a matricát, a széleket is, míg teljesen fel nem ragad, és 
simítsa el a sarkokat, és nyomja ki az esetleges légbuborékokat.
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Ferde a matrica? Semmi gond! 
Ha ferdén sikeredne a ragasztás, ne essen pánikba. A matricákat 
többször is átragaszthatja, amíg elégedett nem lesz az eredménnyel.
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