
 
 

 

 

 

 

MANUAL PARA PENDURAR FOTOMURAIS 

Ferramentas 

 
1) Cola 

2) Pincel 

3) Rolo 

4) Balde 

5) Estilete ou uma faca 

6) Régua niveladora 

7) Lápis, regra, jarro medidor 

Preparação da superfície 

 
Primeiramenteé necessário eliminar todas as áreas ásperas e preencher todos os furos 

e rachadurasexistentes. É importante que asuperfície estejalivre de graxa, limpa e lisa. 

Não recomendamos colocar o mural nas paredes de gesso. Se a superfície for porosa, por favoraplicar 

uma camada de primer, afim de evitar a absorção de cola. Se as paredes estiverem pintadas, limpe-

as e use uma lixa paraumamelhor aplicação da cola.   

Preparação para suspensão 

 
Antes de pendurar o fotomural, certifique-se de que os painéis não tem defeitos ou danos, que tanto 

o tamanho, quanto as cores estão corretas, e que eles se encaixam perfeitamente. Todas as instruções 

para a preparação de cola estãoescritas no manual do produtor. Alguns dos nossosfotomurais tem 

bordas brancas de segurança, que deve ser cortada antes da instalação. 

Pendurando 
 
Use uma régua niveladora e trace as diretrizes. Cubra toda a áreanão impressa uniformemente 

compasta coma ajuda de um pincel ou de um rolo e espere no máximo por três minutos até que 

omaterialseja absorvido.  Seja cauteloso! O tempo de absorção de cada painel deve ser exatamente 

o mesmo. Tenha cuidado para nãodobrar as bordas. É vital que o primeiro painel sejapendurado 

emlinha reta. Em seguida, alise o mural desde o centro, suavizando em direção às bordas. Quaisquer 

bolhase dobras pequenasdesaparecerão uma vezque o mural secar. Cole os painéis com sobreposição 

de 2-3 mm. Érealmente importante manter esta forma de colagem, caso contrário, poderia aparecer 

diferençaentre os painéis individuais. A temperatura ambiente, não deve ser superior a 20° C. 
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Removendo o fotomural 

Se você decidir remover o mural, utilize ferramentas especiais para remover os papéis de parede. 

Emseguida, hidrate o fotomural com um pincel ou uma esponja. Após 15 minutos, remova o fotomural 

com o auxílio de uma espátula de cima para baixo.  

 


