
INSTRUKCJA 
MONTAŻU FOLII 

OKIENNEJ

1.      WSKAZÓWKI OGÓLNE:  

*Folia    składa    się  z    2
warstw:  warstwy 
właściwej  (grubszej  z 
klejem)  i  warstwy 
ochronnej    (cieńszej), 
którą się odrywa i wyrzuca. 

*Folię  ochronną  usuwamy 
bezpośrednio  przed 
przyklejeniem              folii 
właściwej     do        szyby.

  *Folia     powinna          być 
   montowana      „na mokro”, 
   tzn. przy użyciu   mieszanki 
   wody  z   szamponem    do 
   włosów,  np. Johnson baby, 
   w   proporcji  3   krople  na 
   1 litr  wody  (nazwijmy   to 
  roztworem).Do jego  równo- 
   miernego  rozprowadzania 
   może służyć     spryskiwacz 
   do    kwiatów.

*Montaż powinien odbywać
się w czystym, zamkniętym 
pomieszczeniu.  Aby 
zminimalizować  ilość 
pyłków w powietrzu należy 
spryskać  powietrze  wodą 
ze spryskiwacza.

 2.PRZYGOTOWANIE SZYB 
I FOLII:

*  Szybę  należy  dokładnie 
umyć  ww.  roztworem  lub 
płynem  do  mycia  szyb  z 
amoniakiem  (np.  Window 
Drop).  Nie  używać 
rozpuszczalników,  silnych 
detergentów  lub  środków 
chemicznych.
*  Po  umyciu  szybę 
dokładnie obejrzeć, usunąć 
wszelkie  pyłki  i  inne 
zanieczyszczenia, w razie  
konieczności  powtórzyć 
mycie.
*  Dociąć  folię  na  wymiar, 
przykładając  ją  folia 
właściwą  do  zewnątrz, 
warstwą  ochronną  do 
szyby. 
*  W  przypadku  folii 
ochronnych  montaż 
powinien  odbyć  się  na 
wewnętrznej  stronie  szyby 
przy  zdemontowanych 
listwach  przyszybowych 
(okna  w  ramie  PCV)  lub 
wyjętych uszczelkach (okna 
w  ramie  aluminiowej). 
Pozostałe folie montuje się 
w  zależności  od  potrzeb  i 
przeznaczenia  (od 
wewnętrznej  lub 
zewnętrznej strony szyby).

3. MONTAŻ.

*  Ponownie  bardzo 
dokładnie  umyć  szybę  od 
środka  i  usunąć   nadmiar 
roztworu np. ściągaczką do 
szyb. 
*  Usunąć  delikatnie 
warstwę  ochronną  i 
spryskać  klej oraz  szybę 
roztworem wody.
*  Bardzo  dokładnie 
rozłożyć  folię  na  szybie, 
dopasować  krawędzie  i 
przykleić,  wyciskając wodę 
z  pomiędzy  szyby  a  folii. 
Wodę  wyciskać  należy  od 
środka do krawędzi folii do 
momentu  uzyskania 
idealnej przejrzystości. 
*  Widoczne  pod  folią 
drobinki  wody  (w  postaci 
„smug”)  mogą  parować 
jeszcze  przez  kolejne  24 
godziny. 
*  Jeśli  pozostały 
jakiekolwiek drobinki kurzu 
między  szybą  a  folią, 
można je wycisnąć rakielką 
poza  obszar  montażu 
(najlepiej  jeszcze  przed 
ostatecznym  wyciśnięciem 
wody spod folii).

 

Do montażu przygotować:
1. Płyn do mycia szyb z amoniakiem.
2. Skrobak z ostrzami i rękojeścią do oczyszczania szyb.
3. Gumowa ściągaczka do wody.
4. Ostry nożyk. 
5. Roztwór wody z szamponem (3 krople szamponu na 1 litr wody).
6. Papierowe ręczniki.
7. Spryskiwacz do kwiatów.
8. Rakiel do wyciśnięcia wody


