Instruções de aplicação

Applications Instructions

É aconselhada a prévia leitura deste texto antes de
iniciar a aplicação do conjunto.

The prior reading of this text before starting the
implementation of the set is advised.

Preparação da superfície de montagem:

Preparation of the mounting surface:

Depois da remoção dos autocolantes antigos, é
aconselhada a limpeza pormenorizada dos plásticos
com água quente e sabão, de maneira a retirar resíduos
de gordura ou cola existentes na superfície (utilize se
necessário um desengordurante).

After removing the old stickers, is advised the detailed
cleaning of plastic with hot water and soap, in order to
remove grease or glue residue on the surface (use a
degreaser if necessary).
Before continue the process is convenient hand
washing and subsequent drying.

Antes de seguir o processo é conveniente a lavagem
das mãos e posterior secagem.
Aplicação:

Application:
Inicie o processo pelo alinhamento da parte a aplicar,
em que nos autocolantes que possuam furos, este
alinhamento deve ser iniciado nesses pontos pois será
mais fácil do que utilizar o perímetro da parte em
questão.
De seguida, depois de descolar uma ponta do papel
protector do autocolante, inicie a lenta colagem no
plástico verificando periodicamente se o perímetro do
plástico coincide com o perímetro da parte a colar. Não
pressione de imediato sem rectificar se o alinhamento
do autocolante está correcto. Quando estiver satisfeito
com a orientação, comece por retirar o restante papel
de protecção. À medida que vai aplicando esta parte,
tente aplicar uma pressão firme e precisa do centro do
autocolante para fora, a fim de evitar a existência de
“bolhas de ar”.

Begin the process by aligning the part to be applied,
where the stickers that have holes, this alignment
should be initiated in these points, that it will be easier
than using the perimeter of the party concerned.
Then, after tip off the protective sticker, slowly start
gluing on plastic periodically checking whether the
plastic perimeter matches the perimeter of the part.
Do not press immediately without confirming if the
alignment of the sticker is correct. When satisfied with
the guidance, first remove the remaining protective
paper. As you apply this part, try to apply firm pressure
from the inside to the outside of the sticker, to avoid the
existence of "air bubbles".

Notes:

Considerações:
Tenha particular atenção às arestas de maneira a que
não fique autocolante fora do plástico pois irá originar
uma descolagem precoce.
Em alguns modelos de motos é aconselhável a
aplicação de um pouco de calor em zonas que é
necessária alguma moldagem, pois o calor torna o
material mais moldável. Para a aplicação deste calor
deve ser apenas utilizado um vulgar secador de cabelo.
Para uma aderência total, depois do conjunto gráfico ter
sido aplicado, deverá ser deixado a repousar pelo
menos 48 horas antes de iniciar a sua utilização.

Todos os Direitos Reservados

Pay particular attention to the edges so that adhesive
does not stay out of plastic because it will cause an
earlier unstick.
On some models of motorcycles it is advised to apply a
little heat in areas where requires some molding,
because the heat makes the material malleable. For
the application of that heat, should only be used an
ordinary hair dryer.
For a full grip, after the set has been applied, it should
be left to stand at least 48 hours before use.
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