Instrukcja naklejania Folli „naszeokleiny_pl”
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Warunki pracy:
pomieszczenie czyste, nie zakurzone;
ubranie nie gubiące nitek;
czyste ręce;
folie płaskie składujemy zrolowane w suchym pomieszczeniu.
Narzędzia:
rakiel filcową - używaj tylko w połączeniu z dużą ilością płynu montażowego;
podczas cięcia staramy się nożyk trzymać płasko;
używamy suchej i miękkiej ściereczki, nie gubiącej nitek.
Zastosowanie:
do montażu w oknach;
nie posiada dopuszczeń do montażu w samochodach- jeżeli zamontujesz
w samochodzie,to zadbaj, aby auto przynajmniej 2 tygodnie nie stało na mrozie.
Przygotowanie płynu montażowego:
w butelce (np. po płynie do mycia szyb) wymieszaj wodę z kilkoma kroplami
płynu do mycia naczyń (płyn ten służy do mycia okna oraz montażu foli) lub użyj
gotowego płynu montażowego (dostępny na innych naszych aukcjach)
Przygotowanie szyby:
umyj dokładnie szybę i ramę, szybę dodatkowo wyczyść szpachelką z żyletką;
opryskaj powierzchnię szyby wcześniej przygotowanym płynem;
Folia ochronna- przycinanie:
docinamy folie na potrzebny wymiar, pamiętając o zapasie minimum 1cm z każdej
strony;
przy montażu przez jedną osobę spryskujemy obficie szybę i przyklejamy folię na
odwrotną stronę (przeźroczysta folia ochronna skierowana jest przodem do nas),
aby łatwo znaleźć z której strony znajduje się folia ochronna wystarczy na
narożniku folii przykleić z obydwu stron po kawałku taśmy klejącej,a następnie
delikatnie rozciągnąć;
zmocz palce płynem montażowym (nie dotykaj kleju suchymi rękami), zdejmując
przeźroczystą folię ochronną jednocześnie obficie spryskując folię lustrzaną
płynem montażowym;
jeżeli montują dwie osoby,to jedna trzyma, a druga zdejmuje folie ochronną
jednocześnie obficie spryskując folię lustrzaną płynem montażowym.
Pozycjonowanie na szybie:
zdejmij folię z okna, spryskaj intensywnie szybę i nałóż rozpostartą folię (stroną
klejącą) centralnie na oknie tak, aby nadmiar folii przystawał z wszystkich stron
jednakowo;
uważaj aby nie zrobić zgnieceń lub fałd;
następnie spryskujemy całość płynem montażowym i rozpoczynamy wygładzanie;
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wygładzamy od środka w kierunkach zewnętrznych , (górną połowę horyzontalnie
w lewo
i prawo a dolną połowę w dół) pamiętając o wielokrotnym spryskiwaniu folii aby
nie dopuścić do jej porysowania;
jeżeli zauważysz między folią a szybą brud, oderwij delikatnie folię jednocześnie
spryskując intensywnie płynem montażowym, po czym ostrożnie usuwamy brud i
powtarzamy czynność wygładzania;
obcinamy nadmiar przystającej foli, tak aby pozostała szczelina (0,5-1mm)
między folią a uszczelką;
spryskujemy obrzeża folii płynem i wyciskamy jego nadmiar za pomocą gumowej
rakli;
wypływający płyn odsączamy np. za pomocą ręczników kuchennych nie
pozostawiających nitek.
WAŻNE: podczas montażu nie wolno dopuścić do załamań gdyż pozostaną one
widoczne, jeżeli nakładasz folię podczas upału, to pracuj szybko i używaj więcej
płynu montażowego.
Montaż na dużych powierzchniach:
montując kilka pasków na jednej szybie kleimy je na styk, znajdź miejsce, w
którym łącze będzie najmniej widoczne, kleimy do siebie dwa maszynowo
(oryginalnie) ucięte boki.
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Po instalacji:
pełne utwardzenie kleju następuje po około czterech tygodniach (w zależności od
pogody);
pęcherzyki wodne (do około 2-3cm) znikną po kilku tygodniach;
pęcherzyki te powstają jeżeli podczas wyciskania płynu montażowego używamy
zbyt słabego docisku.
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