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Nasıl Kullanılır ?

How to use ?

1.Kullanılacak alan iyice temizlenir. Yüzeyin düz ve temiz
olduğundan emin olunur.

1.Clean your wall with damp cloth.
Please be sure that your wall is flat.

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 korunması
sağlanır.
4.Ürünün bandı açılmış üst tarafı
duvardaki ölçüye göre yerleştirilerek yapıştırılır, bant aşağı doğru
açılarak aşağı yönlü yapıştırılır.

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.

5.Bütün yüzey için bu uygulama
tekrar edilir.

6. After sticking, press by hand to
provide final adhesion.

6.Yapıştırmadan sonra elle
bastırılarak son yapışma sağlanır.

7. While the product is sticked, the
joint areas are sticked together
carefully.

7.Ürün yapıştırılırken derz efekt
yerleri dikkatle birleştirilerek
yapıştırılır.
8.Kesme ve delme işlemleri maket
bıçağı veya makas ile yapılabilir.
Önemli Detaylar ?
1.Islak alanlarda kullanılmaz.
2.Ateşe ve aleve direk maruz
kalacak alanlarda kullanılmaz.
3.Ürün yalnızca iç cephe dekorasyonunda kullanılabilir.
4.Kullanılacak alan mutlaka düz
yüzey olmalı. Toz, kir ve kalıntı
olmayacak şekilde iyice temizlenmeli.
5.Zemin uygulaması yapılması
tavsiye edilmez.
6.Sıva üzerine uygulanmaz.

8. Can be used metal scissors and
snap off knife for the cutting and
drilling.
Important Points ?
1.It is not used in wet areas.
2.It is not used in areas where fire
can directly exposed.
3.The product can only be used for
interior decoration.
4.The area to be use must be a
smooth surface. It should be cleaned
from dust, dirt and debris.
5.Flooring is not recommended
6.It is not use on scratch coat.
7.It is not use on rough surface.

7.Pürüzlü yüzeylere uygulanmaz.

8.The used product is not used for the
second time.

8.Kullanılmış ürün ikinci defa
kullanılmaz.

9.Not cleaned with acid chemical
cleaners

9.Asidik kimyasal temizleyiciler ile
temizlenmez.

10.Application to moist and damp
walls is not recommended.

10.Nemli ve rutubetli duvarlara
uygulanması tavsiye edilmez.

11.It is recommended to use it in
kindergarten and children's rooms by
its ability to prevent injuries with soft
texture and impact preventive
structure.

11.Yumuşak dokusuyla ve darbe
önleyen yapısıyla özellikle çocuk
çarpmalarında yaralanmaları
önleyebilmesi özelliği ile anaokulu ve çocuk odalarında kullanılması tavsiye edilir.
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You can do it your application by
yourself with Bellagente DIY FreeWall
without construction area. It will
appeal to users who has Do It
Yourself Capability.

1. Kanserojen madde içermez.

1. It does not contain any carcinogenic substances.

2. Temizliği çok basittir.
3.Yumuşak dokusuyla ve darbe
önleyen yapısıyla özellikle çocuk
çarpmalarında yaralanmaları
önler.

4. Contributes to thermal insulation.

5. Antibakteriyeldir.

5. Antibacterial

6. Küflenmeyi önler.

6. It prevents mildew

7. Ses ve nem yalıtımı sağlar.

7. Provides sound and moisture
isolation.

8. Kokusuzdur.
9. Hafif, elastik ve çevre dostudur.
10. Yapı kimyasallarından
etkilenmez.
Neden DIY FreeWall ?
•Kullanımı son derece basittir. Bu
basitlik ürün kutusunda yer alan
kullanım klavuzunda belirtilmiştir.
•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.
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10. It is not affected by chemicals.
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Why DIY FreeWall ?

•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.
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9. Lightweight, elastic and environment friendly.

•Users pays only product cost. They
never pay carrying, master, glue,
cleaning cost.
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8. Odorless.

•It is extremely simple to use. This
simplicity is indicated on the instructions manual that is in the product
box.
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2. Cleaning is very simple.

4.Isı yalıtımına katkı sağlar.
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3. it prevents injuries especially in
children's bumps with its soft texture
and impact preventive structure.
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TEXTURES

Kendinden yapışkanlı FreeWall
ürünleri ile kendi duvarınızı
kendiniz yapabilirsiniz. Yeni nesil
kendinyap (DIY) kültürüne sahip
kullanıcılar için geliştirilen
ürünümüz ile, kendi tarzınıza
uygun; İnşaat alanı, tozu ve kiri
oluşturmadan duvar dekorasyonu
yapabilirsiniz.
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