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Wskazówki: 

Poniższe ogólne wskazówki dotyczą aplikacji specjalnych folii okiennych ORACAL. Producent zaleca 
uzyskanie profesjonalnej pomocy lokalnego aplikatora folii okiennych w celu nałożenia folii okiennych 
na pojazdy. 

Składowanie: 

Folie okienne ORACAL powinny być zawsze przechowywane w chłodnym, suchym miejscu, chronionym 
przed światłem słonecznym. Rolki muszą być zawieszone lub stać pionowo w oryginalnych 
opakowaniach. Za idealne do obróbki folii okiennych są: wilgotność względna 40% do 50% 
i temperatury w zakresie od +18°C do +22°C. 

Przygotowanie szyby przed oklejaniem folią przeciwsłoneczną: 

Przy stosowaniu specjalnych folii samochodowych ORACAL niezwykle ważne jest odpowiednie 
przygotowanie szyb w aucie. Najbardziej efektywny sposobem czyszczenia szyb jest użycie roztworu 
do mycia okien (woda i płyn do szyb itp.) oraz gumowa ściągaczka, które pozwolą usunąć dokładnie 
cały brud. Należy wyczyścić szyby co najmniej dwa razy i NIE używać roztworów chemicznych na bazie 
kwasu, aby zapobiec uszkodzeniu folii. Warto pamiętać, aby wyczyścić również uszczelki okienne. 
Nawet najmniejsze pozostałości na oknach uniemożliwią pełne związanie kleju z szybą oraz spowodują 
powstanie bąbli i nierówności na folii. 

Cięcie folii: 

Jeśli nie mamy dużego doświadczenia, zaleca się użycie kawałka tektury do wycięcia szablonu dla 
każdego okna. W ten sposób można uzyskać odpowiedni kształt bez marnowania folii. Wykonując 
szablon należy dodać około 3-5 cm poniżej gumowej uszczelki i około 3-5 cm na boki i górę, aby 
zapewnić osłonę poniżej i pod uszczelkami. Po wycięciu szablonu należy położyć go i folię na płaskiej 
powierzchni i użyć ostrego noża do cięcia wzdłuż krawędzi, aby odcięta folia dokładnie pasowała do 
kształtu szablonu. Następnie należy dokładnie sprawdzić rozmiar folii, umieszczając go po wewnętrznej 
stronie okna. W razie potrzeby dociąć folię, upewniając się, że dobrze pasuje. Należy pamiętać, aby 
dociąć ją właściwie w narożnikach, aby uniknąć powstania szczelin między gumowymi uszczelkami a 
folią. Pamiętając, że folia barwiąca będzie naklejana po wewnętrznej stronie okna, należy sprawdzić, 
czy folia jest prawidłowo docięta. Zewnętrzne i wewnętrzne uszczelki okienne mogą mieć różne 
rozmiary, więc nie należy tego sprawdzać po zewnętrznej stronie szyby. 

Naklejanie folii do przyciemniania szyb: 

Zacznij od nałożenia dużej ilości płynu do aplikacji na folię i okno. Zdejmij papier ochronny z folii 
okiennej i spryskaj ją trochę po stronie kleju. Z pomocą drugiej osoby ostrożnie umieść folię stroną 
z klejem na szybie, zaczynając od dolnej krawędzi. Dociskaj folię ku górze, staraj się unikać zagnieceń i 
bąbelków tak bardzo, jak to tylko możliwe. Nie stosuj zbyt dużego docisku na folii, ponieważ klej jest 
aktywowany dociskiem.   

Kiedy folia jest prawidłowo nałożona na szybę, dociśnij ją do szyby równymi pociągnięciami rakli, 
zaczynając od środka i raklując na zewnątrz. W tym momencie ważne jest, aby spryskać płynem 
aplikacyjnym również zewnętrzną powierzchnię folii dla zapewnienia jak najlepszego poślizgu dla rakli. 
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Kontynuuj wypychanie pęcherzyków powietrza i płynu aplikacyjnego spod folii, ale unikaj zbyt 
mocnego dociskania. Pamiętaj, że klej na folii przeciwsłonecznej nie jest jeszcze w pełni związany 
z szybą, ale będzie się wiązać coraz mocniej w miarę usuwania płynu. Upewnij się, że masz dostęp do 
narożników i krawędzi okna. Pracując nad górną częścią szyby samochodowej pozostaw nadmiar ok 3-
5cm folii i dogrzej ją całkowicie opalarką, tak aby dopasować ją do krawędzi szyby, nie pozostawiając 
zagnieceń. Zanim cały płyn do aplikacji folii i pęcherzyki powietrza zostaną usunięte, folia powinna być 
mocno przyklejona do szkła, bez zagnieceń, bąbli oraz szczelin na krawędziach szyby. Powtórz proces 
dla pozostałych okien i odczekaj co najmniej 48 godzin, aby klej uzyskał swoją końcową przyczepność. 
Dopiero po tym czasie można myć oraz otwierać i zamykać szyby. 

 

Ważne: 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu. 
Nie wyjaśniliśmy wszystkiego, biorąc pod uwagę różne możliwości aplikacji. Przyjmuje się, że aplikacja 
zostanie wykonana przy zastosowaniu specjalistycznej lub zawodowej wiedzy profesjonalnego 
eksperta od folii okiennych do zastosowań.. Za jakość aplikacji odpowiadają przeszkoleni eksperci. Ze 
względu na różnorodność potencjalnych wpływów czynników podczas aplikacji i użytkowania zalecamy 
wykonanie własnych testów naszych produktów przez klientów, którzy chcą zastosować folie. 
Z podanych informacji nie można udzielać wiążącej gwarancji pewnych właściwości. Niniejszy 
dokument nie stanowi gwarancji niektórych właściwości ani gwarancji jakości lub trwałości naszych 
folii okiennych ORACAL®. Nie ponosimy odpowiedzialności za koszty poniesione z tytułu usuwania folii. 

 


