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Paneller 15x60cm ve 30x60cm ölçülerindedir. 

Yüzeyi gerçek doğal taştır 

Arka tarafında 3M marka kendinden yapışkanlı bant 
bulunmaktadır.

Islak alanlarda kullanılmaz. 

Ateşe ve aleve direk maruz kalacak alanlarda kullanılmaz. 

Ürün yalnızca iç cephe dekorasyonunda kullanılabilir. 

Kullanılacak alan mutlaka düz yüzey olmalı. Toz, kir ve 
kalıntı olmayacak şekilde iyice temizlenmeli. 

Zemin uygulaması yapılması tavsiye edilmez. 

Sıva üzerine uygulanmaz.

Pürüzlü yüzeylere uygulanmaz. 

Kullanılmış ürün ikinci defa kullanılmaz. 

Asidik kimyasal temizleyiciler ile temizlenmez. 

Nemli ve rutubetli duvarlara uygulanması tavsiye edilmez. 

Panel size is 15x60cm and 30x60cm

The surface is real natural stone

The backside is 3M self adhesive band.
 
It is not used in wet areas.

It is not used in areas where fire can directly exposed.

The product can only be used for interior decoration.

The area to be use must be a smooth surface. It should be 
cleaned from dust, dirt and debris.

Flooring is not recommended.

It is not use on scratch coat.

It is not use on rough surface. 

The used product is not used for the second time.

Not cleaned with acid chemical cleaners.

Application to moist and damp walls is not recommended.
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Neden DIY Kendinden Yapışkanlı Taş ? 

•Tamamen gerçek doğal taştır. İnce, hafif ve doğaldır. 
•DIY Kendinden Yapışkanlı Taş, 10 Adet ürünün yer aldığı şık 
kutularda paketlenmiştir. 
•Kullanımı son derece basittir. Bu basitlik ürün kutusunda yer alan 
kullanım klavuzunda belirtilmiştir. 
•Kullanıcı uygulama sırasında ödemeyi sadece ürüne yapacaktır. 
Taşıma, usta, tutkal veya harç, temizlik gibi maliyetleri olmayacaktır. 
•Yeni ve inovatif bir ürün olması yenilik arayan kullanıcılara hitap 
edecektir. 
•DIY Kendin Yap kültürüne sahip müşterilerinize hitap edecektir. 

Why DIY Self Adhesive Stone ? 

•It is a real natural stone. It is thin, light and natural.
•DIY Self Adhesive Stone is packed in stylish boxes containing 10 
pieces products.
•It is extremely simple to use. This simplicity is indicated on the 
instructions manual that is in the product box.
•Users pays only product cost. They never pay carrying, master, 
glue, cleaning cost. 
•This new and innovative product will appeal to users who are 
looking for innovation. 
•DIY Self Adhesive stone will appeal to users who has Do It 
Yourself Capability. 

1. Kullanılacak alan nemli bez ile iyice temizlenir. Yüzeyin düz ve temiz 
olduğundan emin olunur. 
2. Duvarda bir kalem ile yapıştırma yapılacak alanlar çizilerek belirlenir. 
3. Ürün kutusundan çıkartılır, arka tarafta yer alan bandın üst tarafından 
bir kısmı açılır. Yapışkan yüzeye temas edilmemesi ve toz-kirden korun-
ması sağlanır. 
4. Ürünün bandı açılmış üst tarafı duvardaki ölçüye göre yerleştirilerek 
yapıştırılır, bant aşağı doğru açılarak aşağı yönlü yapıştırılır. 
5. Bütün yüzey için bu uygulama tekrar edilir. 
6. Kesme, delme işlemleri metal makası ile veya ulaşılabilir olması  
durumunda yatar daire testere ile kesilebilir. 
7. Derz boşlukları bırakılmasına gerek yoktur. 

1. Clean your wall with damp cloth. Please be sure that your wall is flat. 
2. The designated area is determined by drawing on the wall.
3. Remove the product from the box, part of the band on the back is 
opened from the top. Avoid contact with the adhesive surface and 
provide protection from dust and dirty. 
4. Product is pasted to designated area from first top part. The band is 
pulled downwards. 
5. This application is repeated for all surface.
6. Can be used metal scissors for the cutting and drilling or if available 
can be used circle saw. 
7. There is no need to make a joint gap.  
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