M O N TA G E H A N D L E I D I N G
VOORDAT JE BEGINT
- zorg dat alle benodigde gereedschappen (zie hieronder) in handbereik zijn.
- zorg er voor dat de locatie vrij is van temperatuurwisselingen.
- raak nooit met droge handen de zelfklevende laag aan, vingerafdrukken zijn onuitwisbaar.
- leg of monteer de beschermingsfolie nooit in de brandende zon.
- monteer de beschermingsfolie secuur in rust en met geduld.
- een extra persoon is altijd handig voor een kritische blik op de positionering.
- zorg voor een stofvrije omgeving! Bij voorkeur binnen (bijv. garage).
BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN
- een kunststof rakel (bijgeleverd)
- applicatievloeistof (bijgeleverd)
- schone zachte doek (theedoek o.i.d.)
- water (om uw handen nat te houden)
DE MONTAGE
B Maak de ondergond goed schoon met de zachte doek en de vloeistof.
Let er op dat er geen vuil en oneffenheden achterblijven zodat er een schoon en
glad oppervlak ontstaat.
C Spuit de ondergrond goed in met de meegeleverde vloeistof (nat maken).
D Maak uw handen nat met vloeistof of water (geen water en zeep!) en pel de folie van de achtergrond af.
E Spuit de folie (plakzijde) vervolgens ook in met de meegeleverde vloeistof.
F Positioneer (leg) de folie vervolgens netjes in het midden van het natte oppervlak.
G Maak de bovenzijde van de folie vervolgens nat (met water of vloeistof).
H Neem de rakel in de hand en wrijf de vloeistof rustig, licht drukkend vanuit het midden met ca. 5 – 10 cm naar links
en naar rechts zodat de folie vast komt te zitten.
I Positioneer de nog loszittende delen van de folie opnieuw, werk per zijde (L / R) en trek hierbij rustig aan de punt
(buitenzijde) van de folie, de folie in de gewenste positie. De folie is erg rekbaar en dient dan ook in positie 		
getrokken te worden, dit levert het strakste resultaat op!
J Rakel vanuit het midden naar de buitenzijde toe. Negeer hierbij het eventueel omhoog komen van de folie aan een
rand of naad in de auto. Verwijder hierbij zo goed mogelijk alle vloeistof onder de folie en voorkom zoveel mogelijk
het ontstaan van luchtbellen.
K Eventuele opstaande folie aan een rand of naad met de rakel vanuit het midden naar buiten werken zodat deze 		
netjes over de rand of in de naad valt en vast wordt gedrukt. Zorg ook hier dat het vocht goed onder de 		
beschermingsfolie vandaan wordt weggewreven!
L Eventueel de folie nogmaals besproeien en met de rakel afwissen. Hierbij iets meer druk op de rakel (en dus op 		
de folie) uitvoeren zodat alle blaasjes verdwijnen. Blijken er na deze behandeling nog blaasjes voor te komen dan
is dit een teken dat er onvoldoende druk is toegepast. Dit is op zich geen probleem, in de regel verdwijnen deze
(vocht)blaasjes binnen circa 4 weken.
SUCCES!
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