


DICAS DE MATERIAIS 

PARA APLICAÇÃO

Leotack Estilete

Com diversas opções de estampas, o adesivo

decorativo Leotack é ideal para diferentes

ambientes, adicionando estilo para sua decoração.

É um adesivo decorativo, produzido em vinil que já

possui cola, é um material impresso digitalmente e

dá um acabamento liso.

O LEOTACK

EspátulaRégua Fita Adesiva

De fácil aplicação, pode ser colado em

qualquer superfície lisa, livre de

umidade e calor.



Leotack é um vinil adesivo impresso digitalmente, portanto

pode haver diferença de cores entre um rolo e outro, para

evitar que isso aconteça é muito importante você saber o

quanto vai precisar e adquirir a quantidade correta, do

mesmo lote, comparando os rolos adquiridos. 

Para calcular o número de rolos, divida a largura da área

pela largura do rolo. Depois, divida o comprimento do rolo

pelo comprimento da área a ser aplicado. Então, divida o

primeiro resultado pelo segundo.

A largura do rolo é de 0,45 m e a altura é

10m. Você vai guardar a largura e a altura

do rolo e vai multiplicar uma medida pela

outra. Sendo assim, 1 rolo vai cobrir

aproximadamente 4,5m². 

CÁLCULO IDEAL

Exemplo: 2m / 0,45m = 4,44m²  | 10m /2,70m = 3,70 m²

4,44/3,70 = 1,2 rolos

X= largura da área / 0,45

0,45m

10m

Adquira 2 rolos!

X/Y= quantidade de rolo que vai precisar

Y= 10/altura da área



Adicione 10 cm à medida. Isso será

importante para fazer o acabamento

correto. Para evitar que haja falta de

material, sempre tente comprar 10% a

mais que o necessário para cobrir a

parede completamente.

O primeiro passo é cortar a quantidade
necessária de Leotack e fazer as emendas
previamente. Você deve considerar perdas,
vãos e portas.

Com uma fita adesiva, simule no local

que será aplicado, com ela, você poderá

posicionar o adesivo decorativo, prendê-

los e afastar-se para olhar de longe e

avaliar se ficou bom. Caso não estejam

na posição ideal, ajuste as peças e

prenda-as novamente.

COMO APLICAR 

1

Se a posição estiver correta, remova o papel
autocolante do verso do adesivo e pressione-
o para que fique colado à superfície.

2

Em seguida passe a espátula sobre o Leotack,
aplicando a espátula do centro para as
bordas, para remover eventuais bolhas e
permitir que ele grude por completo.

3



Caso o papel que você tenha

escolhido seja estampado,

tome cuidado para que o

desenho de cada faixa se

iguale ao da faixa anterior. 

Na hora de aplicar a segunda

folha para cobrir o seu espaço,

tenha o cuidado de alinhar a

estampa. 

A repetição da imagem/estampa se repete a cada 45

centímetros e ressaltamos que pode ocorrer variações da

cor devido a vários fatores, de acordo com o lote de

fabricação.

Não é recomendada a aplicação dentro do box do banheiro,

em superfícies com tinta magnética, com textura e/ou

relevo, locais úmidos ou com infiltração e tinta fresca.

OBSERVAÇÕES 

IMPORTANTES

Isso pode gerar perda de papel


