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Podziel się z nami swoją radością z naszych naklejek za pośrednictwem 
Facebooka lub Instagrama.

Masz pytanie? Napisz do nas! 

 Twoje naklejki na ścianę 
Mama Labels znajdują się tutaj...

Warunki handlowe można znaleźć na naszej stronie internetowej 
www.mamalabels.pl.

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje dotyczące stosowania przez dzieci.

Należy pamiętać, że naklejka nie jest zabawką i powinna być aplikowana przez osobę dorosłą 
lub pod nadzorem osoby dorosłej. Wszystkie nasze naklejki są bardzo wytrzymałe, jednak nie 
są trwałe. Naklejki można odlepić i w ten sposób mogą zostać połknięte przez dziecko. Prosimy 
o zachowanie ostrożności i ciągłe sprawdzanie stanu naklejki, aby zapobiec takim sytuacjom. 

Nasze naklejki przeznaczone są dla dzieci powyżej 3 roku życia.

Wyprodukowano w Czechach.
© Brdy Ventures s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Mamy nadzieję, że nasze naklejki przypadną Ci do gustu. 
Jeśli masz jakieś uwagi, zapraszamy do kontaktu z nami.

Dziękujemy 
za zamówienie!



Naklejki na ścianę
Ważne informacje

Naklejki na ścianę przylegają do ścian o różnym wykończeniu, ale najlepiej 
trzymają się na gładkich ścianach. Po przyklejeniu naklejki należy ją 
mocno docisnąć do ściany. Im bardziej szorstka ściana, tym mocniej trzeba 
docisnąć naklejkę do ściany.

Naklejki na ścianę można stosować wielokrotnie bez ryzyka uszkodzenia 
naklejki lub tynku.

Mniejsze naklejki możesz przykleić samodzielnie. Większe naklejki lepiej 
przyklejać we dwoje, co ułatwi manipulację.

Naklejki można łatwo usunąć, powoli odklejając je od ściany. Na ścianie nie 
pozostanie klej ani inne zabrudzenia.

Instrukcja aplikacji naklejek na ścianę

Aplikacja na ścianę 
Jeśli masz świeżo wymalowane, zalecamy pozostawienie powierzchni 
do wyschnięcia przez co najmniej 4 tygodnie przed zastosowaniem 
naklejek.
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Ostrożnie nałóż i dociśnij 
Naklejkę odklej z arkusza i przyklej, dociskając ją mocno 
i równomiernie do powierzchni wolnej od brudu i tłuszczu.
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Zwróć uwagę na powierzchnią klejącą
W miarę możliwości należy unikać kontaktu palców z powierzchnią 
klejącą naklejki.
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Wygładź krawędzie 
Dociskaj naklejkę równo przy brzegach aż do całkowitego 
przyklejenia, wygładź rogi i wyciśnij ewentualne pęcherzyki powietrza.
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Naklejka jest krzywo przyklejona? Nieważne. 
Jeśli krzywo przykleisz, to kompletnie nic się nie dzieje. Możesz 
wielokrotnie naklejać i odklejać naklejki, do momentu aż będziesz 
zadowolony z efektu.
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Wysokiej jakości 
folia tekstylna

Wielokrotne ponowne 
przyklejanie

Wytrzymałe 100% gwarancja satysfakcji


