TARROJEN
ASENNUSOHJE
Tarrojen asennus on helppoa, onnistut varmasti, kun olet
huolellinen ja tarkka.
Kun aloitat tarrojen kiinnityksen, huomioi mm. seuraavaa:
-Puhdista kiinnityskohta huolellisesti
-Lämpötilan tulee olla yli +5 ºC
-Tarrojen liima saavuttaa täyden pidon noin 24 h
kuluessa liimauksesta
-Pienet ilmakuplat voit poistaa teipistä tekemällä
kuplien kohtaan pienen reiän esim. neulalla ja sitten
painelemalla ilma kohti reikää.
Pienet tarrat on helpoin asentaa poistamalla taustapaperi
kokonaan ja siirtokalvon avulla asettaa tarra paikoilleen
ja poistaa siirtokalvo varovasti.
Isommat tarrat kannattaa liittää kuvasarjan ohjeiden
mukaisesti. Ensimmäinen sarja opastaa irrallisten
kirjainten kiinnityksen ja toinen sarja kertoo
yhtenäisen tarran (kaunokirjainten, kuvan)
kiinnityksen.

1. Puhdistuksen jälkeen asettele
tarra ja teippaa parista kohtaa
esim. maalarinteipillä.

2. Tarkista asettelu esim. mitan
avulla, hyvä mittauskohta on
perkauskehyksen reuna.

3. Kun tarra on paikoillaan, kiinnitä
se koko yläreunan matkalta esim.
maalarinnteipillä.

4. Yläreunan teippi toimii “saranan” tavoin.

5. Leikkaa tarra sopivista kohdista
muutamaan osaan.

6. Yläreunan teippi pitää asettelun
kohdallaan leikkauksen jälkeen.

7. Taita pala ylös ja poista taustapaperi ja ylimääräiset osat tarrasta.

8. Pidä siirtokalvoa kireällä ja
paina teippi kiinni esim. lastan
avulla ylhäältä alaspäin.

9. Jatka näin kunnes koko tarra
on kiinnitetty.

10. Varmista vielä tarran kiinnitys.

11. Poista siirtokalvo varovasti.

12. Varmista vielä kiinnitys pehmeän lastan tai kankaan avulla.
Liima on täysin kuivunut 24 tunnin kuluttua.

Yhtenäisten tarrojen kiinnitys
(Kaunokirjaimet, kuvat)

1. Puhdistuksen jälkeen asettele
tarra ja teippaa parista kohtaa
esim. maalarinteipillä.

2. Kun tarra on asemoitu, kiinnitä
se teipillä ylä- ja alareunasta
tarran keskikohdasta.

3. Taita tarra päästä kiinnitysteippeihin asti ja poista taustapaperi ja ylimääräiset osat tarrasta.

4. Leikkaa taustapaperi irti
taitoksesta.

5. Pidä siirtokalvoa kireällä ja paina
tarra kiinni esim. lastan avulla.

6. Poista maalarinteipit ja poista
taustapaperi tarran toisesta osasta.

7. Pidä siirokalvoa kireällä ja paina
tarra kiinni esim. lastan avulla.

9. Varmista vielä kiinnitys pehmeän lastan tai kankaan avulla.
Liima on täysin kuivunut 24 tunnin kuluttua.

8. Poista siirtokalvo varovasti.

