Tutorial: Como instalar papéis de parede
1. Medindo as paredes:
Meça as paredes para definir o comprimento das faixas, desta forma você
saberá como utilizar o papel.
É importante deixar 10 cm sobrarem, pois isso será importante para o
acabamento. (Imagem 1)

2. Cortar o papel:
Corte o papel acrescendo os 10 cm adicionais. (Imagem 2)
Corte cada faixa igualando o desenho da faixa anterior (Isso pode ocasionar
perda no papel, caso ele possua desenhos ou formas definidas)
Enumere as faixas para não confundir.

3. Marque os espaços:
É importante marcar os locais em que ficará cada faixa, para não ocasionar em
perdas maiores ou danos ao papel.
Acrescente 1 cm as medidas do local que vai colocar a faixa. (Imagem 3)

4. Hora de aplicar a cola:
Coloque uma faixa do papel em uma superfície plana, misture a cola com água
e misture até ficar homogênea e gelatinosa.
Aplique do centro para as extremidades. (Imagem 4)
Dobre a parte de cola sobre ela mesma e depois repita o processo na outra
metade.

5. Colar o papel:
Com o papel dobrado, vá até a parede. Começando pela parte superior,
desdobre e cole o papel, desenrolando-o até a parte inferior. Atente-se para
seguir a linha marcada com o prumo e deixe sobrar aproximadamente 5 cm de
faixa nas extremidades. (Imagem 5)

6. Alisar o papel e retirar bolhas:
Utilize as mãos para retirar as bolhas maiores, e uma escova fina para remover
as bolhas menores, neste momento é necessário ter cuidado e repetir o
processo – do centro para as bordas- desta forma o papel terá menos riscos de
rasgar. (Imagem 6)

7. Continuidade:
Aplique as demais faixas sem sobrepô-las (para não mostrar emendas), sempre
verificando se o desenho das juntas coincide.
Se houver erro, retire com cuidado e cole novamente (Imagem 7)

8. Finalizar e detalhar:
Com uma espátula marque os excessos, cantos e faixas que sobrarão das
bordas, e recorte com um estilete. (Imagem 8)

Obs: A cola demora cerca de 2 dias para secar totalmente, evite
contato com a parede para o papel não rasgar

Imagem 1

Imagem 2

Imagem 3

Imagem 4

Imagem 5

Imagem 6

Imagem 7

Imagem 8

MISSÃO CUMPRIDA! Parabéns!

