MINTÁS (VÁGOTT) BETEKINTÉSVÉDELMI
(OPÁL, SAVMART, TEJFÓLIA)
FÓLIA TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ
(előzetesen kivágott minták kiszedése utólag a felületről)

A FÓLIA 3 RÉSZBŐL ÁLL:
- LEGALSÓ (”A”) általában fehér és/vagy négyzethálós hordozó papír
- KÖZÉPSŐ (”B” maga a betekintésvédelmi fólia, melyből a mintákat kivágtuk
- LEGFELSŐ (”C”) átlátszó - á etsző vékony átvivő (applikáló) papír fólia

LÉPÉSEK
A felrakásra szánj időt! Nagyobb fólia felhelyezéséhez kérj segítséget, ke en csináljátok! A webshopban
nézd meg a termék oldalán a videókat.
1, Kezdjük az előkészületekkel! Tisz tsd meg az ablakot és a kereteket!
2, Próbáld a díszítendő felületre a még szét nem szede dekorációt! Jelöld meg a sarkainál (ceruza
ragasztószalag, vagy pl. tesa szalag)
3, Terítsd a fóliát egy sima felületre (asztal, sima padló), hogy a minta és applikláló fólia legyen felül.
Egy simitó (ha nincs, akkor pl. egy bankkártyát ruhanyag segítségével tekerj be és simítsd fel erőteljes
nyomással az á etsző fóliát a mintára úgy, hogy simán, légmentesen illeszkedjen a hordozó papírra!
4, Ezek után fordítsd meg a fóliát (a négyzethálós hordozó papír legyen most felül), és óvatosan húzd le
a (”A”) hordozó papír egy részét (10-20cm) minél élesebb -180 fokos szögben úgy, hogy a minta az átvivő
(applikáló „C”) papírfóliára hiánytalanul átragadjon! Ha egy-egy mo vum nem tapadt át, csak gördítsd vissza és
erősen nyomd fel újból. A lehuzo 10-20cm (”A”) hordozó papírt éles ollóval vágd le!
5, Fújd be a fólia ragasztós oldalát a keverékkel, így az ablakra helyezés után a fóliát a kívánt helyre
igazíthatod.
6, Fújd be a fóliázni kívánt üveget enyhén samponos vagy mosogatószeres vízzel.
7, Helyezd a szétbonto dekorációt (”B” és „C”) (sarkainál fogva) eltartva a felüle ől (ablaktól) a korábban
megjelölt helyhez óvatosan. Ha sikerült jól pozicionálni, akkor lassan az alsó részt eltartva fokozatosan
haladva-kifeszítve simítsd a felületre! A simításhoz használj sima puha ruhaanyagot.
8, Mikor felsimíto ad az első 10-20cm-ert (azt a részt, amiről korábban eltávolíto ad hordozó papírt), akkor
az egész dekoráció mögé nyúljunk be kézzel és a hordozó papírt (négyzetrácsos papírt) óvatosan kezdjük el
lehúzni, párhuzamosan pedig óvatosan haladva feszítve simitsuk a további részeket a felülethez.
9, A beigazítást követően nyomd ki a fólia ala lévő vizet a keretek felé. Célszerű fent kezdeni és 2-3
szor megismételni a folyamatot, hogy minél kevesebb víz maradjon a fólia ala .
10, Papírtörlőbe csomagolt bankkártyaszerű plasz k, műanyag eszközzel (kártyával) nyomd ki a fólia
széleinél maradt vizet.
11, Hajszárító vagy hőlégfúvó segítségével szárítsd meg vagy várj néhány órát, míg megszárad.
12, Távolítsuk el a vékony átvivő ("C") (applikáló) papírfóliát.
13, Amennyiben van, vágd le a túllógó részeket éles vágóeszközzel (tapétavágó penge). Érdemes
megvárni, míg kiszárad a víz a fólia ala , hogy a vágáskor ne csúszkáljon.
14, Egy csipesszel, vagy szikével óvatosan szedegesd ki a kivágo mintát (fóliarészeket) az ablakról.

Köszönjük, hogy minket választoál! Bízunk benne, hogy termékeinkkel hosszútávon elégede maradsz!
graﬁkusom.hu – szórólap | katalógus | címke | poszter stb.
vilagweb.hu – weboldal készítés és webhosng | hírlevél
küldés
matricadiszkont.hu – falmatrica | faltetoválás | egyedi
falfestés | padlógraﬁka | üveghatású 3D matrica | ingyen
matrica | autó- és kirakatdekor | egyedi póló, babaruha stb

