LOTS

ENGLISH
Self-adhesive mirror
Note: The surface can be damaged when
removing mirror tiles from the wall.
1. The mirror tiles fix to most surfaces
which are even.
2. Fixing mirror tiles to ceilings and sloping
ceilings is not recommended.
3. The mirror tiles can be used in
bathrooms, but should not be fixed
where they come into direct contact
with water, since water may damage the
adhesive.
4. On porous surfaces like plywood and
fibreboard, adhesion can be improved if
the surface is first coated with high-gloss
lacquer.
5. Wipe the wall surface so that it is clean
and dry before fixing the mirror tiles.
6. Wipe the back of the mirror tile so that it
is clean and dry before sticking the tape
on it.
7. Remove the tape from the protective
paper without touching the adhesive.
Then position and fix the tape a few
millimetres away from the edge of the
mirror tile.
8. Loosen the protective paper on the tape
without touching the adhesive. Then
press the mirror tile in place on the wall.
Remember to position and fix the mirror
tile correctly from the start since the
tape cannot be reused.
If you fix several mirror tiles next to each
other, there should be a distance of at least
1 mm between each mirror tile.
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עברית
מראה מודבקת
הערה :פני השטח עלולים להיפגע בעת הסרת
אריחי מראה מהקיר.
1.1אריחי מראה ניתנים להתקנה על רוב המשטחים
החלקים.
2.2התקנת אריחי מראה על תקרות ותקרות
משופעות אינה מומלצת.
3.3ניתן להשתמש באריחי מראה בחדר האמבטיה,
אולם לא מומלץ להתקין אריחי מראה במקום
בוא הם באים במגע ישיר עם מים ,שכן מים
עלולים להזיק לדבק.
4.4על משטחים נקבוביים כמו  MDFועץ לבוד,
ניתן לשפר את ההדבקה על ידי ציפוי השטח
בשכבת לכה מבריקה.
5.5נגבו את שטח הקיר כך שהוא נקי ויבש לפני
התקנת אריחי המראה.
6.6נגבו את החלק האחורי של אריח המראה כך
שהוא נקי ויבש לפני הדבקת הדבק הדו-צדדי.
7.7הסירו את הנייר המגן מהדבק הדו-צדדי מבלי
לגעת בדבק .לאחר מכן ,הציבו את הדבק הדו-
צדדי במרחק של כמה מילימטרים מקצה אריח
המראה.
8.8הורידו את הנייר המגן של הדבק הדו-צדדי
מבלי לגעת בדבק .לאחר מכן לחצו את אריח
המראה במקום הרצוי על הקיר .זכרו למקם
ולהתקין את אריח המראה כראוי מההתחלה,
מאחר ולא ניתן לעשות שימוש חוזר בדבק
הדו-צדדי.
אם ברצונכם להתקין כמה אריחי מראה בסמיכות,
יש לוודא מרחק של לפחות  1מ"מ בין כל אריח
מראה.

