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NAPFÉNYVÉD FÓLIA

Ragasztó nélkül statikusan tapad

FELHASZNÁLÁS
•
•

A felhelyezés elott kérjük, olvassa el gyelmesen a használati utasítást!
A fóliázáshoz szükséges további eszközök: üvegtisztító folyadék, méroszalag, kés a fólia méretre vágásához, vonalzó, permetezo akon, papírtörlo.
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Üvegfelület tisztítása. Tisztítsa meg az üvegfelületet egy a kereskedelmi forgalomban kapható
üvegtisztító folyadékkal. A fólia sikeres felhelyezéséhez egy teljesen szennyezodésmentes, száraz
üvegfelületre van szükség.
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Fólia felületének nedvesítése. Miután beállította a fóliát, nedvesítse be a fólia belso oldalát
vízzel.Erre azért van szükség, hogy a következo
muveletnél a fólia ne sérüljön meg.
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Üvegfelület lemérése. Mérje le az ablakának
üvegfelületét. A gumitömítés által határolt területet
illetve az ablakkeret belso méretét vegye irányadónak. A fólia széle és az ablakkeret között 2mm
szabad felületet célszeru hagyni.
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Nedvesség eloszlatása (kiszorítása). simítsa
ki teljesen a nedvességet az ablaküveg és a fólia
közül a csomagban található eloszlató pengével középrol a szélek felé haladva. Húzza végig
megfelelo nedvesítés mellett a rugalmas, puha
részét az eloszlató pengének a fólián. Használjon
egy puha rongyot a maradék nedvesség eltávolítására. Végül húzza le a második védofóliát is.
Figyelmeztetés: Mindenképpen fordítson fokozott
gyelmet a szélek eldolgozására. A felhelyezett fólia
szélei nem érintkezhetnek a gumitömítéssel, illetve
az ablakkerettel. Ellenkezo esetben ez negatívan
hathat a fólia üvegre tapadási hatékonyságára.
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Fólia méretre vágása. Helyezze a fóliát egy tiszta, sima felületre (ne szonyegpadlóra a statikus
1 miatt) Vágja a kívánt méretre a fóliát egy
feltöltodés
vonalzó és a vágókés segítségével. Figyelmeztetés:
A napfényvédo fólia enyhén sötétre színezett! A
1
karcolódás
elleni védelem érdekében a fólia mindkét oldala védofóliával ellátott. Ez lényegesen
vékonyabb, mint a napfényvédo fólia, és teljesen
átlátszó.
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Üvegfelület nedvesítése. Keverjen össze néhány
csepp tisztítószert hideg vízzel egy permetezo
akonban. Permetezze be boségesen az ablaküveget (belso felét) ezzel a keverékkel. A bokezuen
felvitt víz-tisztítószer keverék teszi lehetové a
késobbiekben a fólia könnyu pozícionálását az
üvegfelületen. Figyelmeztetés: Víz használata a fólia tapadásához elengedhetetlen!
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Védofólia lehúzása. Húzza le a védo lmet arról az
oldaláról a fóliának, ami feltekert állapotában belül
volt. A fólia egyik sarkában kezdje el a védo lm eltávolítását. Majd a védofólia lehúzása után helyezze
közvetlenül az üvegre a napfényvédo fóliát. Óvatosan válassza szét a fóliát, amennyiben az esetlegesen összetapadt. Figyelmeztetés: A napfényvédo
fóliát mindenképpen védje portól és szöszöktol,
miután a védofóliát eltávolította!
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Fólia felhelyezése. Helyezze fel a fóliát a nedves
üvegre (belso oldalára) azzal az oldalával, amelyik
a feltekert állapotban belül volt (amirol a védofóliát
elozoleg eltávolította). Miután elozoleg az üvegfelületet boségesen befújta a víz-tisztítószer keverékével a fólia problémamentesen a megfelelo pozícióba csúsztatható a felületen. Amennyiben ez
nem lehetséges, távolítsa el a fóliát és ismételten
nedvesítse be boségesen a felületet. Figyelmeztetés: ne használjon ragasztót a napfényvédo fóliához! A fólia ragasztó nélkül statikusan tapad a
felületen!
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FIGYELMEZTETÉSEK:
• A fólia átláthatósága 2-3 nap után javul, miután a maradék víz elpárolgott a
fólia és az üvegfelület közül.
• A fóliát csak az ablaküveg belso oldalán használja.défaut. Il est très rare
qu’une vitre se case.
• Néhány ablakgyártó garanciája megszunik, amennyiben fólia felhelyezésre
kerül az ablakra.
• Az ablakfólia nem hagyja kitörni az üveget. Ámde a már meglévo hibákat
(repedéseket) láthatóvá teszi, avagy azok folyamatát felgyorsíthatja. A fólia
kizárólag tiszta, sima üvegfelületeken tapad. A fólia nem tapad tejüvegen
vagy struk turált üvegfelületeken.
• A fólia sikeres felhelyezéséhez ügyeljen arra, hogy az ablaküveg ne legyen
felforrósodva
• A nagyobb felületu ablakok esetében a fólia felhelyezéséhez célszeru egy
további személy segítségét igénybe venni.
• Amennyiben lehetséges használja a méréskor, illetve a méretre vágáskor a
fólia gyári széleit és sarkait a pontosság érdekében.
• A nedvességet az eloszlató pengével mindig középrol a szélek felé haladva
simítsa ki a felületek közül.
• Az ívek egymás mellé helyezésével minden ablakméret fóliázhatóvá válik.
• Tisztítás: A fólia a kereskedelmi forgalomban kapható bármilyen ablaktisztító folyadékkal tisztítható. Ne használjon tisztítószert, magas alkohol
vagy spiritus tartalommal! Tesztelje a tisztítófolyadék és a felület reakcióját
eloször egy kevésbé látható helyen.
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