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INSTRUKCJA  APLIKACJI
folii PPF

1. Zapoznanie się z Kartą Charakterystyki Produktu 

Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu, w której

znajdują się informacje na temat możliwych do aplikacji powierzchni. 

2. Narzędzia do aplikacji  

  Pas narzędziowy   
Rakla z mikrofibry z filcową krawędzią

  Nóż z odłamywanym ostrzem 
Ostrza ze stali nierdzewnej 

Szmatka czyszcząca niepozostawiająca włókien

  Profesjonalna opalarka

Butelka z rozpylaczem 

Środek do czyszczenia powierzchni 

Szampon dla dzieci i woda 

3. Przygotowanie i czyszczenie powierzchni

Aby przygotować powierzchnię do aplikacji należy umyć ją łagodnym roztworem detergentu, 

a następnie spłukać i osuszyć szmatką niepozostawiającą włókien. 

Po całkowitym wysuszeniu powierzchni należy poddać ją dalszemu czyszczeniu i odtłuszczeniu 

za pomocą środka do czyszczenia powierzchni  i szmatki niepozostawiającej włókien. 

W zależności od poziomu zanieczyszczenia może być konieczne powtórzenie tego 

procesu w celu zapewnienia, że powierzchnia jest całkowicie przygotowana do aplikacji.

 

Dodatkowo do procesu przygotowania do aplikacji należy uwzględnić następujące czynniki:  

Pozostałości wosku samochodowego i mleczka polerującego muszą zostać całkowicie usunięte.

Lakierowane powierzchnie muszą być całkowicie suche, utwardzone i wolne od zadrapań. 

W przypadku większości farb utwardzanych na gorąco, folie można nakładać bezpośrednio 

po schłodzeniu. Lakiery suszone powietrzem i samochodowe lakiery naprawcze wymagają 

co najmniej tygodniowego okresu suszenia, zanim będzie można na nie aplikować folie. 

Pozostałości rozpuszczalników na lakierowanych powierzchniach mogą wpływać 

niekorzystnie na przyleganie folii i mogą powodować nadmierne kurczenie lub powstawanie 

pęcherzy.
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Przygotowanie powierzchni pod aplikację

Powierzchnię pod aplikację folii należy umyć łagodnym roztworem detergentu,
spłukać i osuszyć bezpyłową szmatką. Po osuszeniu powierzchni należy ją 
odtłuścić za pomocą specjalnego środka do czyszczenia powierzchni lakieru i
szmatką niepozostawiającą włókien. W zalleżności od poziomu zanieczyszczenia
może być konieczne powtórzenie tego procesu w celu zapewnienia , że 
powierzchnia jest całkowicie przygotowania do aplikacji.
W trakcie procesu przygotowania do aplikacji należy uwzględnić pozostałości 
wosku samochodowego i mleczka polerującego, które muszą zostać całkowicie 
usunięte. Lakierowane powierzchnie muszą być całkowicie suche , utwardzone i 
wolne od zadrapań Lakiery suszone powietrzem i lakiery naprawcze wymagają 
co najmniej tygodniowego okresu suszenia przed aplikacją folii.
Pozostałości rozpuszczalników mogą wpływać niekorzystnie na przyleganie folii
oraz powodować pęcherze. Szczególną uwagę należy zwrócić na newralgiczne
obszary, takie jak narożniki, krawędzie, nity, szwy spawalnicze, zagięcia, itp.
Należy te elementy dokładnie wyczyścić i osuszyć.

Aplikacja folii

Przed rozpoczęciem aplikacji należy umyć ręce, aby uniknąć odcisków palców
na folii samoprzylepnej i dopilnować, by folia ochronna była nanoszona w 
czystym , bezpyłowym i dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Folię należy 
nakładać metodą na mokro , czyli przy użyciu roztworu wody z mydłem dla 
dzieci w proporcji 1 litr wody i 2 ml mydła. Roztwór należy przygotować i 
wymieszać w butelce z rozpylaczem. Roztwór mydła rozpylamy na lakierowanej 
powierzchni przed nałożeniem folii oraz na powierzchnie folii podczas całego 
procesu aplikacji,aby umożliwić ślizganie rakli po folii.
Po aplikacji delikatnie przesuwać po folii raklą z filcową osłoną do folii na lakier,
stopniowo zwiększając nacisk, usuwając całość powietrza i wody spod folii. 
Należy pamiętać o utrzymaniu nawilżenia filcowej powierzchni rakli i przedniej
powierzchni folii. Należy pamiętać,że zmiana położenia folii jest możliwa 
wyłącznie na etapie umiejscawiania i wywierania słabego nacisku na rakle.
W przypadku obszarów zakrzywionych, konieczne jest mocne naciągnięcie i 
rozciągnięcie folii w celu dopasowania jej do powierzchni. Folię w trakcie 
aplikacji można podgrzać (od 50 do 60 st. C)  co ułatwi jej rozciąganie. 
W kolejnym etapie należy , przy użyciu nowych i bardzo ostrych noży do cięcia , 
przyciąć nadmiar folii oraz przy użyciu mokrej rakli na newralgicznych obszarach 
(np. zagłębienia, klamki , itp.) docisnąć folię .
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Czyszczenie i konserwacja

Dla zapewnienia konserwacji i czyszczenia folii zaleca się stosowanie 
dostępnych na rynku produktów do czyszczenia folii samochodowej,
należy jednak przeprowadzić ich próbę przed zastosowaniem na 
całą powierzchnię.

W każdej chwili folię można usunąć , pod warunkiem nakładania 
na prawidłowo utwardzony lakier samochodowy. Czystość usuwania nie jest
gwarantowana w przypadku montażu folii na istniejące już grafiki, 
nieprawidłowo utwardzony lakier samochodowy  lub inne rodzaje 
powierzchni.
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