
Starlyf Fantastic Tape 

Προειδοποιήσεις 

 Διαβάστε τις οδηγίες ολόκληρες και  προσεκτικά. 
 Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που 

συνιστάται στο εγχειρίδιο. Η λανθασμένη χρήση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει 
φθορές σε αντικείμενα και επιφάνειες. 

 Μην χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε το προϊόν σε υπερβολικές θερμοκρασίες. 
 Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε μακριά από παιδιά. 

Σημαντικό: 

 Λειτουργεί σε λείες επιφάνειες όπως: κεραμικό πλακάκι, πλακάκι πατώματος, γυαλί, 
ξύλο, μάρμαρο και δέρμα. 

 Εάν η ταινία χρησιμοποιηθεί πάνω σε σοβά, γύψο ή βαμμένη επιφάνεια, μέρος της 
επιφάνειας μπορεί να χαλάσει κατά την αφαίρεση της ταινίας. 

 Καθαρίστε την επιφάνεια πριν τοποθετήσετε την ταινία. Η επιφάνεια πρέπει να είναι 
απόλυτα καθαρή χωρίς υπολείμματα βρωμιάς ή υπολείμματα λαδιού. 

 Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι λεία και όχι πορώδη. Η ταινία δεν θα λειτουργήσει σε 
ανώμαλες επιφάνειες. Για να λειτουργήσει η ταινία σωστά, πρέπει να έχει πλήρη 
επαφή με την επιφάνεια. 

 Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες. Η λανθασμένη χρήση του προϊόντος μπορεί να 
προκαλέσει φθορές σε αντικείμενα και επιφάνειες. 

Εφαρμογή: 

1. Κόψτε την ταινία στο επιθυμητό μέγεθος. 
2. Τοποθετήστε την ταινία με την κολλώδη όψη πάνω στο αντικείμενο που θέλετε να 

κρεμάσετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει την ταινία σε όλη την επιφάνεια του 
αντικειμένου που θέλετε να κρεμάσετε. Πιέστε την ταινία για 20 δευτερόλεπτα για να 
βεβαιωθείτε ότι έχει κολλήσει καλά πάνω στο αντικείμενο. 

3. Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα από την ταινία, για να αποκαλυφθεί η κολλώδης 
πλευρά. 

4. Τοποθετήστε το αντικείμενο στην επιφάνεια που θέλετε να το κρεμάσετε. ΠΙΕΣΤΕ ΜΕ 
ΔΥΝΑΜΗ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ 30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ 
ΚΟΛΛΗΣΕΙ ΚΑΛΑ. 

Σημείωση: Όση περισσότερη ταινία χρησιμοποιείτε, τόσο περισσότερο βάρος και αντίσταση 
θα αντέξει. 

Πως να αφαιρέσετε την ταινία 

1. Αφαιρέστε το αντικείμενο από την επιφάνεια που ήταν κολλημένο και απλά αφαιρέστε 
την ταινία τραβώντας αργά και προσεκτικά για να μην κοπεί. 

2. Για να χρησιμοποιήσετε ξανά την ταινία ξεπλύνετε με νερό βρύσης και αφήστε να 
στεγνώσει. Έτσι να είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί ξανά. 


