Tillykke med dine cirkeldigte
De er alle på selvklæbende folie, som er let at montere og let at tage af igen.
Du skal blot bruge en saks, malertape og denne monteringsvejledning.
Vi har vedlag t en skraber.
Når du modtager dig tene vil de være røde og monteret på hvid folie, der har form
som en ring. Væggen eller gulvets far ve vil altså kunne ses, men bag en hvid ring.
Folien er slidstærk da vi har givet den en gennemsig tig laminat.
Man kan sag tens sætte den på gulvet.
Egnede flader
Linoleumsgulve egner dog sig ikke til klæbefolie, da de er meget olieholdige.
Væv og limfar ve egner sig heller ikke godt. Vælg istedet at sætte det på
væggene / lof tet / lamperne / glasruden / bordet...

Held og lykke
med opsætningen!
Tea og Thorstein

Du skal bruge
· malertape
· saks
· den vedlag te skraber
Er overfladen egnet?
Brug det ekstra dig t GENERT som prøve, inden du hænger de
andre op. Væggen skal være ren og tør. Bemærk om prøven
klistrer godt på f laden. Linoleumsgulve egner sig ikke til
klæbefolie, da de er meget olieholdige. Væv og limfarve egner
sig heller ikke godt. Vælg istedet at sætte det på væggene /
lof tet / lamperne / glasruden / bordet... Folien er slidstærk
da vi har givet den en gennemsigtig laminat. Man kan sagtens
sætte den på gulvet.
Planlæg opsætningen
Dig tet GENERT er let at sætte op, men følg opsætningsvejledningen, især ved de store dig te.

Hvis digtet skal sættes på en plan flade
kan du lade baglineren sidde på.
Lineren holder på folien, så er der styr på det.
Hvis digtet skal sættes rundt om noget, en lampe f.ex
så klip digtet fri, bare ganske groft og klip baglineren
op i f.ex. kvarte uden at klippe i selve digtet.
Skal digtet gå rundt om et hjørne?
Så klip baglineren op i to, der hvor hjørnet er.
Klip evt hele dig tet op i to.
Sæt malertape på
Hold den plane cirkeltekst fast til vægf laden med
minimum 2 stykker malertape.

Klæb øverste halvdel
Fjern øverste del af baglineren ved at bukke
den b ag ud , m en s den h ol de s t æ t m o d
væggen. Træk den langsomt af samtidig
med at du skraber skif tevis på begge sider,
skrab på langs samt indefra og udad.
I nogle tilfælde kan det være nødvendig t
at f jerne baglineren helt. Buk forsig tig t
cirklen bagover og f jern/af klip baglineren.
Lad nu klæberen falde forsigtigt tilbage og
skrab den på.

Glat ud og fjern malertapen.
Små luf tbobler der ikke kan glattes med
skraberen, kan punkteres med en nål og
skrabes f lade.

