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As nossas texturas adesivas permitem-lhe dar um 

toque pessoal a todos os centímetros de paredes 

e móveis. A experiência começa no momento da 

aplicação e queremos torná-la memorável por isso 

estaremos consigo, passo-a-passo, através deste 

manual.

Deixe a sua história desenrolar-se em cada rolo 

ALLDECOR e usufrua do seu espaço. 

Primeira dica, leia até ao final antes de começar.
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Conteúdo da embalagem

Onde aplicar
As nossas texturas adesivas podem ser aplicadas em superfícies lisas e planas de espaços interiores. No entanto, 
as aplicações em superfícies regularmente expostas a temperaturas muito altas ou baixas são desaconselhadas.

03

1 rolo de textura adesiva



Material necessário

x-atofita métrica fita adesiva
de papel

escova maciapanos
de limpeza

produto
desengordurante
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tesoura lápis ou 
caneta

nível

escadote 
ou escadas



aplicação 
em paredes



Antes 
de aplicar
Preparação da superfície1

1.1

1.2

1.3

1.4
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Se detetar fissuras ou buracos na parede, tape-os com massa apropriada para o efeito e deixe 
secar durante o prazo indicado. Utilize uma lixa para remover saliências ou pingos de tinta 
existentes e elimine qualquer tipo de infiltração.

Assegure-se de que a parede está limpa. Utilize uma escova macia ou panos e, se necessário, 
um produto desengordurante para retirar resíduos de cola, pó ou gordura.

A aplicação em paredes que apresentem humidade deve ser precedida pela utilização de um 
impermeabilizante para evitar a contaminação do adesivo e consequente descolagem do material.

Os espelhos das tomadas de eletricidade e telecomunicações ou interruptores devem ser 
retirados para garantir que a superfície fica lisa. Não se esqueça de desligar a corrente elétrica.
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Preparação da textura adesiva2

2.1

2.2

2.3

Meça a área da parede, em altura e comprimento, 
onde vai fazer a aplicação.

Recorte a textura adesiva conforme a altura desejada 
com um x-ato ou uma tesoura, deixando uma margem 
de cerca de 5cm, dividida por 2,5cm para a zona do teto 
e 2,5cm para a zona do rodapé.

Repita o processo até obter o número necessário de 
painéis para cobrir a totalidade da área pretendida.

2,5cm

2,5cm



Como aplicar
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1

2

Meça a largura do rolo com a fita métrica e faça marcações verticais na parede, utilizando o lápis ou caneta e garantindo 
que a medida é equivalente à dos painéis.

Posicione o primeiro painel, em altura, com fita adesiva de papel e sem esquecer as margens de 2,5cm para a zona do teto 
e 2,5cm para a zona do rodapé. Utilize a quantidade de fita adesiva necessária para garantir que o painel fica bem fixo.
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3

5

6

7

4

Certifique-se de que o painel está alinhado com 
as marcações e utilize o nível para confirmar que 
está 100% na vertical.

Descole a textura adesiva do papel de suporte, 
de cima para baixo e até atingir cerca de 50cm, 
ficando com o papel de suporte à vista e o adesivo 
da textura voltado para fora.

Dobre o papel de suporte para trás, vincando-o com 
a espátula e deixando uma margem de cerca de 5cm 
entre o vinco e a textura adesiva.

Aplique a textura adesiva de cima para baixo com 
a espátula, exercendo pressão com movimentos 
na horizontal, do centro para as extremidades, 
e formando um ângulo de 45o entre as superfícies 
de ambos.

Retire a fita adesiva para permitir puxar o restante 
papel de suporte.

50cm

papel de suporte

textura adesiva
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Vá separando a textura adesiva do papel 
de suporte, entre 50 e 70cm de cada vez, 
e aplicando com a espátula, em movimento 
de leque e do centro para as extremidades, 
até concluir a aplicação do painel.

Repita o processo na aplicação dos painéis seguintes, 
começando no passo 2 e deixando uma sobreposição 
de 2 a 5mm sobre o painel anterior.

Uma vez concluída a aplicação de todos os painéis, corte 
a textura adesiva excedente com o x-ato, orientando-o 
com a espátula, nas zonas do teto e do rodapé.
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9

10

2 a 5mm



aplicação 
em móveis
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Antes 
de aplicar

Preparação da superfície1
1.1

1.2

Caso o móvel apresente mau estado de conservação – falta de tinta, madeira lascada ou deformações 
- alise a superfície com recurso a uma lixa ou massa apropriada para o efeito. No último caso, garanta 
que a secagem da massa respeita o prazo indicado.

Assegure-se de que o móvel está limpo. Utilize uma escova macia ou panos e, se necessário, 
um produto desengordurante ou álcool etílico (70%), para remover resíduos de cola, pó ou gordura.
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Preparação da textura adesiva2
2.1

2.2

2.3

Meça as áreas do móvel, em altura e comprimento, onde pretende aplicar 
a textura adesiva.

Organize a ordem com que vai fazer os recortes necessários para todas 
as áreas de modo a rentabilizar ao máximo cada rolo.

Corte a textura adesiva com as medidas correspondentes às diferentes áreas, 
deixando uma margem com cerca de 1cm em todos os lados.



45º

2 Aplique a textura adesiva com a espátula, do centro para 
as extremidades, e formando um ângulo de 45o entre 
as superfícies de ambos.

1 Comece a aplicação pelos cantos, descolando a textura 
adesiva do papel de suporte até atingir cerca de 10cm.

10cm
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Como aplicar



3 Vá removendo o papel de suporte de forma gradual 
na superfície horizontal e fazendo a aplicação até 
ao fim, seguindo as indicações dos passos 1 e 2.

4 Caso a estrutura do móvel permita, dobre 1 a 2cm da 
textura adesiva na parte inferior da superfície horizontal.
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dobra 1 a 2cm



Dobre uma das duas partes 
excedentes da textura adesiva 
para dentro e corte-a ao longo 
da aresta com o x-ato.

1 Faça um corte na diagonal 
com o x-ato, partindo junto 
do vertice até à extremidade 
da textura adesiva.

2
3

Vinque a textura adesiva sobre 
a aresta com a ajuda da espátula.

Pormenores dos cantos



Repita o procedimento para a segunda parte, assegurando que o corte 
não alcança a textura adesiva aplicada nessa zona.

4
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dicas úteis
posicionamento e simetria
Deve ter cuidado extra ao posicionar a textura adesiva com que inicia a aplicação para garantir 
o alinhamento correto das seguintes.

força (des)necessária
Modere a força ao separar a textura adesiva do papel de suporte e ao utilizar a espátula 
para evitar vincos, alongamentos ou rasgos.

materiais a evitar
Não utilize espátulas de plástico ou objetos pontiagudos durante a aplicação, uma vez 
que os mesmos podem danificar a textura adesiva.

“pintado de fresco”
Em paredes e móveis recentemente pintados, aconselhamos aguardar três semanas até 
proceder à aplicação, dando tempo para a cura das tintas.

perícia nos detalhes
As aplicações em móveis com características mais exigentes devem ser realizadas de forma 
faseada, começando na parte horizontal e utilizando tiras específicas para forrar os rebordos.
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Agora pode começar a inspirar-se para o seu próximo projeto decorativo.

Visite o nosso site e mantenha-se a par das tendências para criar ambientes ímpares. 

As texturas adesivas ALLDECOR recriam madeira, cimento, pedra, metal e pele de forma 

natural e realista. Apenas tem de deixar a criatividade fluir e escolher a sua preferida.

já apliquei, 
e agora?



decal
Think green

www.decal-adhesive.com


