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For the stylish home designer, Metal mosaic tiles is among the most
popular materials in the marketplace today. Metal can bring a sleek
look to any kitchen, backsplash or other interior. Metal mosaic tiles is
versatile and strong material, and it can easily be tinted with all sorts
of hues, and as bright or muted as you would wish. Metal also offers a
texture that is not duplicated by any other material: brushwork. This
lining gives Metal mosaic tile an ability to meld intersecting lines that
other materials lack.

Metal Mozaikler iyi bir tasarımcı için vazgeçilmez bir üründür. İç
dekorasyon, mutfak ve tezgah arası için son derece şık bir ürün olması
metal mozaikleri son derece popüler kılmıştır. Çok yönlü ve güçlü bir
tasarım imkanı vermesi, ortamınızı dilediğiniz gibi renklendirebilmesi;
bütün bunların yanı sıra fırçalanmış yüzeyinin özgünlüğü diğer ürünlerde bulamayacağınız yönleridir.

This self adhesive mosaic tile sets an elegant tone in your kitchen or
bathroom. The cool hues offer a tranquil vibe, allowing you and guests
to feel perfectly at ease in your home.

Kendinden yapışkınlı olan metal mozaikler, mutfak ve banyonuzda
zarif bir ton bulma imkanını size sunacak; ve bu ton sizin ve misafirlerinizin mekanda harika hissetmelerini sağlayacak.

PVC KENDİNDEN YAPIŞKANLI
AHŞAP MOZAİK SERİSİ

PVC PEEL & STICK
WOOD MOSAIC SERIES
Our premium Bellagente peel & stick wood mosaic will add a touch of
class and comfort to your home. The wooden mosaic tiles are inspired
by nature and help you create a modern and beautiful space in your
home. Decorate your dream space yourself with this product.

PRODUCT NAME

SIZE

THICKNESS

DESCRIPTION

SILVER METAL
GOLD METAL
HEXAGON WOOD
SQUARE WOOD

30,4 x 30,4 cm
30,4 x 30,4 cm
30,4 x 30,4 cm
30,5 x 30,5 cm

4mm
4mm
3mm
3mm

PEEL & STICK
PEEL & STICK
PEEL & STICK
PEEL & STICK

HOW TO INSTALL ?
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.

IMPORTANT POINTS
•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

Şık bir dokunuş yapmaya hazır mısınız ? Doğadan ilham alıp; modern
ve sıcak alanları yaratmanıza yardımcı oluyoruz. Kendinden yapışkanlı
Bellagente ahşap mozaikler hayallerinizdeki tasarımları oluştumanız
için geliştirildi.
ÜRÜN ADI

ÖLÇÜ

KALINLIK

AÇIKLAMA

SILVER METAL
GOLD METAL
HEXAGON WOOD
SQUARE WOOD

30,4 x 30,4 cm
30,4 x 30,4 cm
30,4 x 30,4 cm
30,5 x 30,5 cm

4mm
4mm
3mm
3mm

PEEL & STICK
PEEL & STICK
PEEL & STICK
PEEL & STICK

NASIL UYGULANIR ?
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 korunması 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.

ÖNEMLİ NOKTALAR
•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.
•Kaba sıva üzerine uygulanmaz.
•Pürüzlü yüzeylere uygulanmaz.
•Kullanılmış ürün ikinci defa kullanılmaz.
•Asidik kimyasal temizleyiciler ile temizlenmez.
•Nemli ve rutubetli duvarlara uygulanması tavsiye edilmez.
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