Campanya sense fum 2018
Fomentar amb la divulgació gràfica
l’hàbit de no fumar als espais pròxims
als centres de salut.

Material promocional

Consells d’aplicació

Adhesiu rodó

Adhesiu rectangular

Mida 30 cm Ø
Ubicació Superfícies verticals

Mida 65 x 12 cm
Ubicació Superfície del terra

accessos centre (vidre, paret, etc).

o esglaons accessos centre.

Aplicació pas a pas

Aplicació pas a pas

1

Escollir un lloc adequat amb bona
orientació i visibilitat.

2
3
4

Netejar la superfície amb cura.

5
6

Retirar el paper protector.
Enganxar a la superfície.

Adhesiu removible per fàcil col·locació.

Acompanyar l’adhesiu amb la mà.
Pressionar contra la superfície.

1

Escollir un lloc adequat amb bona
orientació i visibilitat.
Adhesiu únicament compatible amb
superfícies llises.

2
3
4
5
6
6

Netejar la superfície amb cura.
Retirar el paper protector.
Enganxar a la superfície.
Acompanyar l’adhesiu amb la mà.
Pressionar contra la superfície.
Presionar contra la superfície.

Campanya sense fum 2018
Fomentar amb la divulgació gràfica
l’hàbit de no fumar als espais pròxims
als centres de salut.

Material promocional

Consells d’aplicació

Plantilla
Mida 75 x 75 cm
Ubicació Superfícies terra exterior

esprai

accessos del centre.

Sota petició de permís/autorització a
l’entitat reguladora de l’espai.

cinta adhesiva

Aplicació pas a pas

1

Escollir un lloc adequat amb bona
orientació i visibilitat.

2
3
4

Netejar la superfície amb cura.

5

Protegir el perímetre (amb cartó,
paper de diari, plàstic, etc).

6

Proveir-se d’un esprai de pintura
(blanca).

7

Agitar l’esprai i polvoritzar la pintura sobre la plantilla a 30 cm durant
uns segons.

8
9

Deixar assecar de 5 minuts.

10

Guardar la plantilla en un lloc pla
i utilitzar tants cops com es desitgi.

Col·locar la plantilla a terra.
Fixar-la amb cinta adhesiva per les
cantonades.

Retirar el material protector, la
cinta adhesiva i la plantilla.

plantilla

material protector

