INSTRUKCJA MONTAŻU
FOLII OKIENNEJ SAMOPRZYLEPNEJ
KROK PO KROKU
Aby ułatwić wszystkim osobom, które zamierzają to
wykonać we własnym zakresie podpowiadamy, jak to
wykonać KROK PO KROKU.
WYBÓR RODZAJU FOLII:
FOLIE LUSTRO WENECKIE
•

Jeżeli chcesz zapewnić sobie efekt lustra weneckiego w ekonomicznej i jakościowej
wersji - wybierz folię o średnim stopniu lustra - np. 50% , 70% lub 80%
przepuszczalności (ALU 50XC , ALU 70C , ALU 80C )

•

Jeżeli chcesz zapewnić sobie i wszystkim osobom w pomieszczeniu efekt pełnego
lustra weneckiego oraz komfort patrzenia na zewnątrz bez bycia widzianym z
zewnątrz, wybierz folię o największym stopniu blokowania widoczności z zewnątrz i
o większej skuteczności ochrony wnętrz – 99% ( Vista 99XC) . NOWOŚĆ - Folia
LUSTRO WENECKIE DZIEŃ-NOC

FOLIE PRZECIWSŁONECZNE
•

Jeżeli chcesz zapewnić sobie efekt blokady przeciwsłonecznej w ekonomicznej i
jakościowej wersji - wybierz folię o średnim stopniu odbicia promieni słonecznych np. 50% , 70% lub 80% przepuszczalności (ALU 50XC , ALU 70C , ALU 80C )

•

Jeżeli chcesz zapewnić sobie i wszystkim osobom w pomieszczeniu efekt pełnego
komfortu i chłodu wewnątrz pomieszczenia wybierz folię o największym stopniu
odbijania promieni słonecznych i o większej skuteczności ochrony wnętrz – 90% ,
99% ( VISTA 90C , VISTA 90XC, Vista 99XC) NOWOŚĆ - Folia
PRZECIWSŁONECZNA DZIEŃ-NOC

ZAKUP FOLII
1. Teraz przyszedł czas zakupić folię okienną. Zachęcamy do kupienia folii okiennych
renomowanego producenta z wieloletnią gwarancją i atestami wymaganymi dla tego typu
folii (zalecamy zakup w sklepie internetowym FOLIA-SKLEP.PL).
2. Ważny jest odpowiedni rodzaj folii, który dobierasz w zależności od efektu, jaki chcesz
osiągnąć
3. PAMIĘTAJ: szyba nie może być w żaden sposób uszkodzona. Nawet drobne rysy,
odpryski, czy pęknięcia mogą spowodować odklejanie się folii i nieestetyczne pęcherzyki.

OPIS TECHNICZNY FOLII
Folia Okienna składa się:
•

z warstwy właściwej, pokrytej od spodu specjalnym klejem

•

oraz warstwy zabezpieczającej klej, którą zdejmujemy bezpośrednio przed
montażem.

•

Folia wewnętrzna składa się z 4 warstw

•

Folia zewnętrzna składa się z 4+2 warstwy dodatkowe zabezpieczające przed
czynnikami zewnętrznymi oraz antyzarysowaniowa.

WSKAZÓWKI MONTAŻU
Folię montujemy „na BARDZO mokro”.
•

Do równomiernego i obfitego rozprowadzenia
PRZEGOTOWANEJ, o letniej temperaturze

wody

MIĘKKIEJ,

lub

•

Użyj spryskiwacza I SPRYSKAJ OBFICIE ZARÓWNO SZYBĘ, JAK I FOLIĘ PO
ZDJĘCIU WARSTWY ZABEZPIECZAJĄCEJ, BEZPOŚREDNIO NA KLEJ

•

Montaż folii powinien odbywać się w czystym i zamkniętym pomieszczeniu.

Folię okienną montuje się na wewnętrznej lub zewnętrznej stronie szyby, w zależności od
rodzaju folii.
SPRAWDŹ JAKĄ FOLIE KUPIŁEŚ – WEWNĘTRZNĄ, CZY ZEWNĘTRZNĄ.

KROK 1 - MYCIE – kluczowa czynność
Kluczową czynnością jest umycie powierzchni szklanych od wewnątrz lub od zewnątrz,
płynem do mycia powierzchni szklanych.

•

Rekomendujemy użycie środka dostępnego w naszym sklepie (płyn czyszczący),
dzięki któremu nie zostanie na szybie żadna powłoka uniemożliwiająca montaż.

•

Dodatkowo wyczyścić trzeba bardzo dokładnie nie tylko szybę, ale ramę, parapet i
wnękę okienną, dzięki temu podczas montażu nie będą zaciągane na szybę żadne
brudy, ani kłaczki, czy paproszki.

KROK 2 - OSUSZANIE SZYBY
Następnie szybę osuszamy.
•

Na powierzchni szyby nie mogą znajdować się żadne zanieczyszczenia, czy pyłki
(rekomendujemy używanie do czyszczenia i osuszania ściereczek z mikrofibry
dostępnych w naszym sklepie internetowym: folia-sklep.pl ).

KROK 3 - DOCIĘCIE FOLII
Podczas tej czynności folię rozkładamy na płaskiej powierzchni i rozmierzamy miarką lub
linijką wielkości zgodne z wielkością szyb.
•

Nie ma znaczenia, w która stronę będziesz docinać – folia zachowuje swoje
pierwotne właściwości bez względu na kierunek docinania.

•

Folię należy docinać ostrym nożykiem przy linijce lub innym przedmiocie podłużnym
przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.

KROK 4 - USUWANIE FOLII ZABEZPIECZAJĄCEJ KLEJ
Usuń spodnią warstwę folii rozkładając ją na płaskiej dużej powierzchni – odkrywasz w ten
sposób klej, znajdujący się na folii
•

Następnie spryskaj BARDZO OBFICIE odkrytą warstwę folii z klejem

•

Następnie spryskaj BARDZO OBFICIE szybę

•

Do spryskiwania użyj miękkiej wody z kranu lub wody przegotowanej

KROK 5 - MONTAŻ FOLII NA SZYBIE
Tak przygotowaną i spryskaną wodą folię przyłóż do spryskanej szyby
•

Wypozycjonuj folię na szybie, aby było wszystko równo

•

Zwróć szczególną uwagę o to, by wszystkie krawędzie zostały właściwie
dopasowane.

•

Wyciśnij wodę spomiędzy szyby a folii za pomocą miękkiej szmatki owiniętej wokól
np. karty kredytowej lub dowodu, lub za pomocą specjalistycznej rakli

KROK 6 - USUWANIE WODY SPOD FOLII
Wyciskanie wody spod folii wykonuj ruchami od środka do krawędzi zewnętrznych na boki
oraz od środka do krawędzi zewnętrznych w górę oraz od środka do krawędzi
zewnętrznych w dół.
•

Wyciskanie wody wykonuj za pomocą np. karty kredytowej lub dowodu owiniętego
ściereczką lub za pomocą rakli montażowej specjalistycznej (rakla).

•

Czynność wyciskania wody powtarzaj tak samo jak w punkcie wyżej aż do momentu
wyciśnięcia całej wody spod folii.

•

Jeżeli nieznaczne ilości wody zostaną pod folią, nie martw się, cała woda wyparuje
po kilku dniach spod folii i wszystko będzie idealnie doklejone do szyby :)

KROK 7 - DOPIESZCZANIE MONTAŻU
•

Po montażu może okazać się konieczne docięcie folii do uszczelek.

•

Folię można bez obawy docinać na szybie

•

Folia łatwo poddaje się docinaniu (rekomendujemy używanie przeznaczonych do
tego narzędzi, np. nożyk montażowy do cięcia folii )

•

Dociśnij dobrze brzegi folii, żeby nic nie odstawało (bo wtedy dostaje się tam kurz i
folia będzie się odklejać na brzegach)

INFORMACJE DODATKOWE:
Jeżeli pozostaną drobinki wody pod folią – to mogą one odparować w ciągu kolejnych
godzin.
PAMIĘTAJ!
•

Używaj odpowiedniej folii wewnętrznej lub zewnętrznej do swoich potrzeb.
Zapoznaj się z naszą bazą wiedzy o foliach na BLOG Folia-Sklep.pl

•

Używaj miękkiej wody do montażu (twarda woda pozostawi smugi pod folią)

•

Używaj do montażu ściereczki z mikrowłókien

•

Używaj do montażu odpowiednich narzędzi

I GOTOWE!
Od teraz możesz cieszyć się samodzielnie wykonanym montażem.
(gdyby coś poszło nie tak, to szybko się z nami skontaktuj mailowo lub telefonicznie coś
poradzimy)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
INFOLINIA: 605 626 628
e-mail: kontakt@folia-sklep.pl
Infolinia sklepu internetowego:
od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00 - 20.00

