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terítsd ki a matricát egy asztalra színével lefelé

nézd oda a falra ahova tenni akarod és 

jelöld be a felső két sarkát 

maszkoló szalaggal

óvatosan piszkáld fel a fehér hordozó 

fólia sarkát

lassan, egyenletesen haladva húzd le a 

matricáról a hordozófóliát úgy, hogy az 

átlátszó applikáló fólián marad a matrica

a matricát két sarkánál fogva igazítsd 

a jelekhez és simítsd oda a felső élét

úgy, hogy közben eltartod az alját a faltól

fentről lefelé haladva simítsd egy plexi 

kártyával a matricát a közepétől a széle felé, 

közben engedd egyre jobban rá a falra

ha az egészet felsimítottad a sarkától indulva 

lassan, folyamatosan visszahajtva húzd le a

matricáról az átlátszó aplikáló fóliát

az egészet a végén még simítsd végig 

egyszer és kész is a mestermű!
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lay out the decal face down on a table

check where to put the decal, if you found

the best position, mark it at the top corners 

with a masking tape

carfully peal off the white carrier vinyl

from the sticker at the corner of it

smoothly pull of only the carrier vinyl from the

application vinyl keeping the decal on it

pick up the application vinyl with the

sticker on it and align it to the two marks

on the wall

steadely smoothen the decal on the wall with 

a plastic card, starting from top, heading always 

from mid to the sides, while lowering a sticker

to the wall

when you’re finished with the smoothening start

pulling of the application vinyl from the corner

slowly, folding it totally back

after all smoothen it through once

again, and that’s it!


