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Parabéns por adquirir seu STIXX, um produto de alta qualidade, 
desenvolvido para dar mais vida e cor ao seus ambientes. 

PARA COMEÇAR:
Você pode aplicar seu STIXX em qualquer superfície lisa, porém deve      
certi�car-se de que ela está bem limpa e seca ( use sempre um pano seco para 
limpar a superfície. Não use produtos químicos pois podem prejudicar a 
aderência do vinil ).  Paredes recém-pintadas devem esperar no mínimo 3 
semanas para receber a aplicação. Vamos lá? Mãos a obra!

Se postar nas Redes Sociais, não esqueça de 
marcar a STIXX. Adoramos ver os resultados! :)

Retire a �ta crepe transversal, e inicie a retirada do restante do 
papel branco ao mesmo tempo em que aplica o adesivo à 
parede, utilizando a espátula para �xar e retirar as eventuais 
bolhas que possam surgir. Lembre-se de passar a espátula 
suavemente para não dani�car a impressão. 
*Para maior proteção, você pode colocar a espátula dentro de 
uma meia ou um pano de algodão. É isso aí! Após este passo seu 
adesivo estará prontinho.

É muito importante planejar bem onde você irá aplicar o STIXX!
Use �ta crepe para posicioná-lo no local. Sugerimos que aplique 
uma �ta crepe posicionada a uns 30 cm do limite do adesivo. 
Aproveite este momento para tomar uma certa distância, e 
certi�que-se de estar satisfeito com o efeito.

* Máscara de transferência é um 
plástico transparente que cobre o 

adesivo e auxilia na aplicação de 
adesivos complexos.

Destaque a parte superior do adesivo até a altura da �ta crepe, 
e então recorte o liner ( papel branco) de fundo desta parte do 
adesivo. Após feito isso, retorne o adesivo para cima e cole-o à 
parede, utilizando a espátula de aplicação.

 

A. Adesivos sem máscara de transferência* 

30cm

papel branco

PARA APLICAR EM VIDRO, ESPELHO, GELADEIRA E SUPERFÍCIES SEMELHANTES: 
Esta dica auxilia a aplicação em superfícies muito lisas que tendem a formar mais bolhas. 
Antes de iniciar a aplicação, borrife água com um pouco de detergente líquido em toda a superfície que 
receberá o adesivo. Após �nalizar o passo-a-passo (A ou B) passe a espátula �rmemente, ao mesmo tempo 
que retira o excesso de água. Aguarde secar completamente (talvez horas) e então retire a máscara 
transparente ( no caso B ). 



B. Adesivos com máscara de transferência* 

Cuidadosamente comece retirando o papel branco de trás do STIXX, 
ao mesmo tempo veri�cando se o vinil encontra-se todo colado na 
máscara transparente. Caso não esteja, retorne o papel e com a ajuda 
da espátula reforce o contato. 

Cuidadosamente retire a máscara transparente que está sobre o STIXX, 
puxando-a verticalmente para baixo, rente à parede,  e NÃO em sua 
direção. Sempre se certi�cando que o STIXX está sendo transferido por 
completo para a parede.
Caso o adesivo insista em �car preso à máscara use sua espátula 
novamente, passando sobre a máscara, e reinicie o processo de 
retirada da máscara.
Tchan, tchan, tchan...

Se postar nas Redes Sociais, não esqueça de 
marcar a STIXX. Adoramos ver os resultados! :)

Agora, com movimentos �rmes porém delicados, passe a espátula 
sobre toda a área do desenho �xando o STIXX na superfície escolhida, 
e retirando as bolhas de ar que eventualmente podem se formar. Caso 
não consiga eliminar alguma pequena bolha com a espátula, use uma 
agulha para cuidadosamente fazer um pequeno furo sobre ela.

Este é um importantíssimo passo. Apoie o Stixx virado para 
baixo, em uma mesa, por exemplo.  Com a sua espátula passe 
cuidadosamente, porém �rmemente sobre toda a área,  
ajudando  a aumentar a aderência do adesivo na máscara 
transparente de transferência. 

É muito importante planejar bem onde você irá aplicar o STIXX!
Use �ta crepe para posicioná-lo no local, sempre com o papel 
opaco encostado à parede.
Se o STIXX tiver mais de 1 peça, instale primeiro a maior delas.
Aproveite este momento para tomar uma certa distância, e 
certi�que-se de estar satisfeito com o efeito.

Se achar mais fácil, você pode recortar o adesivo próximo do 
contorno seguindo o formato do desenho. Caso o seu STIXX 
tenha diversos desenhos individuais, este é o momento de 
recortar e separá-los facilitando a aplicação, ou para que você 
possa montar com a distribuição que quiser!
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