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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Folia ochronna TFA
Nr produktu 000853617
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Często zdarza się, że dochodzi do uszkodzeń lub zarysowań lakieru, zwłaszcza podczas ładowania lub
rozładowywania bagażnika. Szczególnie narażone są zderza i krawędź bagażnika. Miejscami
wrażliwymi sa także drzwi samochodu. TFA to najlepszej jakości folia ochronna stosowana na powłoki
malowane. Jest ona trwała i zabezpiecza lakier samochodowy przed uszkodzeniem. Sposób
mocowania foli jest bardzo prosty.
1. Zalecamy nakładanie folii w miejscu suchym i spokojnym.
2. Przed nałożeniem należy oczyścić lakierowaną powierzchnię (zwłaszcza z substancji oleistych i
polerskich).
3. Zedrzyj spodnią warstwę folii, chwyć za jej oba końce i przyłóż do krawędzi zderzaka. Przyklej folię.
4. Teraz owiń palce bibułą i wetrzyj folię rozpoczynając od jej środka w bok, ku krawędziom.
Jeśli nakładasz folię na mokro, nie zapomnij, że będzie ona przywierać nieco dłużej. Ze względu na
wilgoć, jaka występuje pomiędzy powierzchnią klejąca a klejoną, z początku folia będzie przywierać
delikatnie. Po chwili wilgoć zostanie wyeliminowana z folii wskutek parowania. Wskutek tego
procesu na powierzchni folii może tworzyć się lekka mgiełka, która po chwili wyparuje; niekiedy może
to zająć kilka dni w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych. Im więcej wilgoci
znajduje się pod folią, tym dłużej zajmie jej przywieranie do podłoża.
Należy zatem stosować niewielką ilość wody, zwykle wystarczy jak najmniejsze zwilżenie podłoża
klejącego. Po dodaniu mydła w płynie do wody, proporcje powinny wynosić ok. 0,1 do 0,3 % (2-5
kropli mydła w płynie na 1l wody).Aby wypchnąć krople wody spod folii, należy wycisnąć je
przesuwając dłoń od środka ku brzegom folii.
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