FAQ SH Decor
EM QUAIS SUBSTRATOS OS REVESTIMENTOS PODEM SER APLICADOS?
Você pode aplicar o seu material em vidros, azulejos, espelhos, móveis, paredes, máquinas ou qualquer
objeto com superfície planas.
POSSO APLICAR O REVESTIMENTO DECORATIVO SH DECOR EM PISOS?
Mesmo sendo um material de gramatura elevada se comparado aos concorrentes, não é indicado para pisos,
principalmente quando há grande circulação de pessoas. Importante destacar que em função disto, o
fabricante não fornece garantia para este tipo de aplicação.
POSSO APLICAR O REVESTIMENTO DECORATIVO SH DECOR NO AZULEJO?
Pode sim! Em função da sua alta gramatura, o rejunte dos azulejos fica praticamente imperceptível. Porém,
indicamos sempre a nivelação para um melhor resultado.
QUAIS AS CONDIÇÕES IDEAIS DO LOCAL QUE PROMOVAM UMA PERFEITA APLICAÇÃO?
Para que o revestimento de vinil adesivo cole corretamente, você vai precisar de uma superfície lisa, seca e
limpa. Para garantir a limpeza, passe um pano pela superfície com o produto apropriado conforme dica de
limpeza abaixo.
QUAIS ACESSÓRIOS PRECISO PARA REALIZAR A APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO DECORATIVO SH DECOR?
Você vai precisar de espátula para aplicar o vinil, estilete para refilar, flanela para limpar a área de aplicação,
régua acrílica para medições e cortes, fita crepe para proteção de algum tipo de pintura, secador de cabelo
ou soprador para moldar o material.
COMO FAÇO OS CÁLCULOS DE QUANTO MATERIAL EU PRECISO ADQUIRIR?
Meça a largura, altura e profundidade do móvel ou ambiente que irá transformar e confronte com as medidas
disponíveis do rolo, levando em consideração a sua largura. Assim você chegará na quantidade e largura
adequada do material que precisa.
Importante destacar que sua medida deve levar em consideração a sangria de 5 cm para cada lado. Leve em
consideração também o fato que alguns materiais têm desenhos específicos e na aplicação que devem
apresentar o casamento de imagens para que o projeto entregue o realismo que você busca.
Lembrando que para facilitar a aplicação do seu projeto e aproveitamento do material, trabalhamos com
largura de rolo de 61,5cm e 123cm.
QUAL TAMANHO DE ROLO EU DEVO ESCOLHER? LARGURA DE 61,5CM OU 123CM?
Depende muito do tamanho seu projeto, o casamento da imagem que existe em alguns padrões e a
possibilidade ou não de emendas. Meça todos os itens do seu móvel ou ambiente para chegar na melhor
largura
OS REVESTIMENTOS DECORATIVOS SH DECOR PODEM SER SUBMETIDOS A TEMPERATURA OU CALOR?
Sim. Os revestimentos podem suportar temperatura de aproximadamente 70° C sem sofrer alterações.
Inclusive, a moldagem se dá via soprador ou secador de cabelo.

PODEM SER UTILIZADOS EM AMBIENTES EXTERNOS?
O revestimento foi formulado e tratado para utilização em ambientes internos.
OS REVESTIMENTOS DECORATIVOS SH DECOR PODEM SER APLICADOS EM LOCAIS ÚMIDOS?
O revestimento decorativo SH Decor pode ser aplicado em pias, banheiros, cozinhas, entre outros. Porém se
as bordas da película estiverem diretamente expostas à água como no caso de borda da banheira ou fórmicas
próximas a pias, devem ser cobertas com silicone ou vedadas com selantes. Os revestimentos são
resistentes a umidade e podem ser aplicados em áreas molhadas, a recomendação é vedar as bordas para
impedir a infiltração no sistema adesivo.
OS REVESTIMENTOS DECORATIVOS SH DECOR SÃO ECOLÓGICOS OU SUSTENTÁVEIS?
O material é composto de adesivo poliacrilato é totalmente atóxico, sendo seguros para usos comerciais e
residenciais. O efeito semelhante a madeira e couro não requer o desmatamento de florestas ou abate de
animais, sendo considerados ecológicos e sustentáveis pela renovação e reutilização de objetos e móveis
que poderiam ser descartados. Não troque, transforme!
COMO É REALIZADA A LIMPEZA DESTE REVESTIMENTO DECORATIVO?
Os revestimentos decorativos são resistentes a água. Sendo assim, a limpeza indicada seria com água
(normal ou morna) e sabão neutro diluídos. O material inclusive é resistente a produtos químicos e abrasão,
com exceção de produtos com base em amônia. Após efetuar a limpeza com água, secar a superfície com um
pano macio.
Importante destacar que inclusive manchas mais complexas como tinta de caneta é possível remoção, com
facilidade
O REVESTIMENTO DECORATIVO É INDICADO PARA CURVAS COMPLEXAS?
Superfícies arredondadas são facilmente realizadas com este tipo de material, assim como superfícies com
baixa complexidade, como tambores, por exemplo. Neste caso, seria ideal ter uma certa habilidade com este
tipo de material.
Curvas mais complexas como esferas, por exemplo, ele não atingirá o resultado de materiais específicos
para este fim.
O REVESTIMENTO DECORATIVO DÁ BOLHAS?
O material dispõe de uma tecnologia anti bolhas que facilita sua aplicação. Esqueça tudo o que você conhece
de vinil adesivo, este material é revolucionário e foi desenvolvido para que você possa aplicar sem a ajuda
de nenhum profissional, mesmo que não tenha habilidades manuais. E com certeza a tecnologia anti bolhas
auxilia muito neste cenário.
CASO EU POSICIONE ERRONEAMENTE O MATERIAL, POSSO DESCOLAR E COLAR NOVAMENTE SEM
PREJUÍZO?
O material possui uma cola ativa potente que permite a plena aderência após a aplicação. Sendo assim, de
um dia para o outro, por exemplo, não será possível retirar e colocar o material novamente pois ele estará
perfeitamente aderido. Porém, no momento da aplicação, no caso de posicionamento errado é possível colar
e descolar visando um reposicionamento, sem prejuízo ao seu ambiente de aplicação, desde que seja
descolado devagar. Atenção especial para paredes que tem aplicado massa corrida e tinta, pois são materiais
mais sensíveis que podem sair neste reposicionamento do revestimento.

QUAL A DURAÇÃO DO REVESTIMENTO DECORATIVO?
O fabricante garante 5 anos de garantia para uso interno, porém, cuidados e manutenção com o seu
revestimento determinam o prolongamento da vida útil do material, que pode chegar em mais de 10 anos.
QUANTO TEMPO LEVA UMA APLICAÇÃO?
Depende muito da complexidade e tamanho do seu móvel ou ambiente! Também depende da sua habilidade
manual para este tipo de material. Quanto mais você usa SH Decor, mais fácil ficam as próximas aplicações!
Lembrando que independente de todos os cenários expostos acima, com certeza será mais barato e rápido
em relação a reformas.
PRECISO SAIR DO AMBIENTE PARA QUE POSSA SER REALIZADA A APLICAÇÃO?
Este material tem a característica “obra limpa”. Não é necessário se ausentar do ambiente, cobrir móveis e
proteger os itens que estão alocados dentro dos armários pois não há sujeira, poeira e nenhum outro
transtorno que obras podem ocasionar.
QUAL O GRAU DE HABILIDADE PRECISO TER PARA FAZER A APLICAÇÃO?
Este material foi desenvolvido para o público “faça você mesmo”, termo muito disseminado fora do Brasil
(DIY) que queremos trazer para a vida das pessoas, visando facilitar suas rotinas e de quebra economizar.
Muitos tem utilizado o envelopamento como terapia e transformado completamente seus ambientes!
Lembrando que com SH Decor é possível envelopar praticamente TUDO: móveis, utensílios domésticos,
azulejos, caixas, pias, entre outros.
POSSO APLICAR O REVESTIMENTO DECORATIVO SH DECOR EM QUARTOS DE CRIANÇA OU IDOSOS?
Em função do material ser atóxico, ele é utilizado inclusive em laboratórios médicos, hospitais e outros
cenários que exigem rapidez, obra limpa e sem cheiro. Sendo assim, é totalmente indicado para quartos de
crianças, idosos ou pessoas que tenham algum tipo de alergia.

