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decoração

Q
uem gosta de inovar não pode deixar de 
ter em casa adesivos na decoração.  Prá-
ticos, eles podem ser aplicados em qual-
quer superfície lisa como paredes, vidros, 
eletrodomésticos, móveis entre outros. 

  As opções de adesivos são inúmeras, desde motivos 
da natureza até a reprodução de fotos e, o melhor de 
tudo é que eles não estragam o lugar que estão apli-
cados e podem ser retirados facilmente. “Quando não 
achar mais interessante o desenho, troque. O adesivo é 
uma maneira de renovar os ambientes da mesma ma-
neira quando se troca uma cortina ou um quadro. As 
paredes são seres vivos e a aplicação dos adesivos não 
as danificam”, diz Francelle Marzano do departamento 
de vendas da Grudado Adesivos.
  Simone Cordeiro, designer de interiores da Grudado 
Adesivos, comenta que no encontro das cores é possível 
brincar com a decoração e dar um toque divertido no 
ambiente e, que uma boa dica é mesclar detalhes em 
bege para combinar com qualquer decoração.
  Alguns cuidados são necessários para obter um bom 
resultado do material. “É preciso não aplicar o adesivo 
em locais úmidos e nem em lugares com imperfeições 
como bolhas na pintura, infiltrações e rachaduras. No 
caso de pintura recente a parede deve secar por duas 
semanas antes da aplicação”, explica Francelle. 
  É importante lembrar que para a utilização na parte 
interna do box de banheiro ou em áreas úmidas a su-
perfície deve estar totalmente seca antes da instalação, 

se preciso com o auxílio de um secador de cabelo. Na 
cozinha, os adesivos não devem ficar perto do fogão 
respeitando a distância mínima de 50 cm. A superfície 
adesivada não pode ser limpa com álcool e produtos 
de limpeza abrasivos e nem nas primeiras 12 horas 
depois da aplicação. 
  Quem quiser verificar a diversidade de adesivos pode 
acessar o site www.grudados.com.br, pois como Fran-
celle comenta, “o chique é ficar na moda com um espa-
ço confortável e acolhedor”.
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