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UWAGI WSTĘPNE 
 
Poniższe ogólne wskazówki dotyczą aplikacji specjalnych folii okiennych ORACAL®. Folie okienne ORAFOL®  powinny być 
naklejane wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów. 
 
MAGAZYNOWANIE 
 
Specjalne folie okienne ORACAL® dostarczane w rolkach, należy przechowywać w pozycji wiszącej lub stojącej - na 
dedykowanych stojakach - w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych. Bezpośrednio 
przed obróbką należy zapewnić możliwość dostosowania folii samoprzylepnej do poziomu temperatury i wilgotności w miejscu 
obróbki. Za idealne warunki przyjmuje się wilgotność względną na poziomie 40-50% i temperaturę od +18°C do +22°C.  
 
PRZYGOTOWANIE 
 
Przy naklejaniu specjalnych folii okiennych ORACAL® niezwykle ważne jest odpowiednie przygotowanie okien. Najbardziej 
skutecznym sposobem czyszczenia szyb jest użycie płynu do mycia okien i gumowej ściągaczki (lub skrobaczki do szkła), aby 
usunąć cały brud, tłuste plamy i pozostałe resztki. Należy wyczyścić okna co najmniej dwa razy w miejscu wolnym od kurzu i NIE 
używać roztworów chemicznych na bazie kwasu, aby zapobiec uszkodzeniom. Należy pamiętać również o wyczyszczeniu gum 
okiennych, aby zapobiec przenoszeniu brudu, kurzu i innych pozostałości. Nawet  najmniejsze pozostałości na szybach 
uniemożliwią pełne związanie kleju ze szkłem, co może skutkować powstawaniem bąbli na folii po aplikacji. Wcześniej warto 
przygotować szablon dla każdego okna, i upewnić się, że dobrze pasuje (można użyć opalarki). 
 
APLIKACJA 
Zacznij od nałożenia dużej ilości roztworu do aplikacji (np. mieszanki wody z mydłem, żelu aplikacyjnego ORAFOL®) na folię i na 
okno. Zdejmij warstwę zabezpieczająca z folii okiennej i spryskaj klej roztworem do aplikacji folii. 
 
• Z pomocą asystenta ostrożnie umieść klejącą stronę folii na szklanej powierzchni, zaczynając od dolnej krawędzi. Raklując 
w górę, unikaj tworzenia zagnieceń i bąbli. Nie dociskaj folii zbyt mocno, zapewniając odpowiedni nacisk na folię, ponieważ klej jest 
w wrażliwy na docisk. 
• Gdy folia jest ułożona na miejscu, użyj gumowej rakli, aby mocno docisnąć folię do szkła pociągnięciem rakli, zaczynając od 
środka i pracując na zewnątrz. W tym momencie ważne jest, aby użyć płynu do aplikacji również na zewnętrznej powierzchni folii, 
aby zapewnić poślizg rakli. 
• Kontynuuj wypychanie pęcherzyków powietrza i płynu spod folii, ale unikaj zbyt mocnego naciskania. W razie potrzeby użyj 
większej ilości płynu spryskując powierzchnię folii. Pamiętaj, że klej będzie wiązał się z podłożem coraz bardziej w miarę usuwania 
płynu aplikacyjnego. Upewnij się, że dokleiłeś folię w narożnikach i do krawędzi okna. 
• Pracując nad górną częścią okna, zostaw dodatkowy zapas 3-5 cm folii i wysusz go do końca gorącym powietrzem. Wysuszony 
element można teraz odciąć, aby uzyskać gładkie krawędzie. 
• Zanim cały płyn do aplikacji odparuje, folia powinna w całości przylegać do szyby, bez zagnieceń, bez pęcherzyków powietrza 
i bez szczelin wokół krawędzi. 
• Powtórz ten proces dla pozostałych okien i odczekaj co najmniej 48 godzin, aby klej związał się z podłożem. Dopiero po tym 
czasie można umyć okna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ważne: 
 
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu. Nie rozpatrywaliśmy wszystkich możliwych 
aspektów aplikacji. Przyjmuje się, że przy aplikacji folii okiennej wymagana jest specjalistyczna lub zawodowa wiedza i kompetencje 
profesjonalnego aplikatora. Za jakość aplikacji odpowiadają przeszkoleni eksperci. Ze względu na różnorodność potencjału czynników 
wpływających na aplikację i użytkowanie, zalecamy wykonanie własnych testów naszych produktów przez klientów. 
Opublikowane informacje dotyczące produktów  ORACAL® są oparte na podstawie badań, które firma uważa za wiarygodne, chociaż takie 
informacje nie stanowią gwarancji producenta.  
 


