
DEKEA POLSKA

e-mail: biuro@dekea.pl, tel.: +48 532 499 375, tel.: +48 505 801 130

Posiadamy CERTYFIKATY potwierdzające bezpieczeństwo naszych oklein meblowych dla zdrowia!

Zastosowany w wydrukach lateks syntetyczny jest bezwonny, nietoksyczny, nie powoduje reakcji alergicznych. Okleiny mogą być wykorzystywane

w biurach, przedszkolach, restauracjach, hotelach, szpitalach, budynkach użyteczności publicznej, jak również w naszych domach.

INSTRUKCJA APLIKACJI FOLII OKIENNEJ Art. Design Plus (folia- grafika dwustronna)

PRZED APLIKACJĄ

1. Folia okienna dostarczana jest w kartonowej tubie transportowej w formie rulonu. Wyjmij delikatnie folię
z tuby.

2. Koniecznie sprawdź czy wymiary poszczególnych elementów folii zgadzają się z przesłanym przez Ciebie
zamówieniem.

3. Sprawdź czy wzór na folii jest zgodny z przesłanym do Ciebie na adres e-mail podglądem projektu lub
gotowym wzorem wybranym w sklepie www.dekea.pl

4. Uwaga: aplikację na szybach zewnętrznych należy przeprowadzać w bezdeszczowych dniach, przy
temperaturze powyżej 10°C

OCZYŚĆ POWIERZCHNIĘ SZKŁA, PLEXI
Upewnij się, że powierzchnia, na którą przeznaczona jest folia jest czysta, sucha i bez śladów tłuszczu.
Dla bezpieczeństwa dokładnie przetrzyj powierzchnię odpowiednim środkiem czyszczącym (np. płynem do mycia
naczyń) celem usunięcia ewentualnych zabrudzeń, tłustych miejsc niewidocznych dla ludzkiego oka.
Po  zastosowaniu detergentu dokładnie wymyj powierzchnię szkła – tak aby zmyć pozostałości detergentu.

PRZYGOTUJ POWIERZCHNIĘ
Spryskaj DELIKATNIE powierzchnię szkła, plexi (tę stronę, gdzie ma być naklejana folia) CZYSTĄ wodą (wykorzystaj
do tego np. pusty pojemnik po spryskiwaczu do szyb). Tak przygotowana powierzchnia znacznie ułatwi prawidłowe
naklejenie folii.

NAKLEJANIE

Folia jest przyklejana od strony NIEZADRUKOWANEJ (czyli tej gdzie jest zabezpieczający papier).

1. Folie naklej od strony zewnętrznej lub wewnętrznej (strona aplikacji to większe nasycenie kolorystyczne)
2. Odklej niewielką część folii od papieru zabezpieczającego nałóż na górną część szyby
3. Naklejanie rozpoczynaj zawsze od lewej krawędzi szkła, plexi.
4. Podkład odklejaj wolno, równocześnie RÓWNOMIERNIE (miejsce w miejsce, z góry na dół) przyciskając folię

do powierzchni szkła lub plexi, wyciskając nadmiar wody spod jej powierzchni (do tego służy dostarczona
rakla).

5. Raklę (zwróconą stroną z filcem do wydruku) prowadź poziomymi pasami. Używając przy tym odpowiedniej
siły, systematycznie przesuwaj się w dół.

6. Gdy przykleisz ok. 10 cm, odklej kolejny fragment okleiny od podkładu.
7. Czynność powtarzaj aż do przyklejenia całości.
8. Jeżeli jednak pod wydruk dostaną się niepowołani goście w postaci bąbelków powietrza, wówczas przy użyciu

rakli wypchnij je na zewnątrz wydruku, gdzie powietrze znajdzie swoje ujście.

Firma deKEA gwarantuje właściwą jakość produktu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego zastosowania.
Informacje i zalecenia podane w niniejszej instrukcji są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, ale należy je
zweryfikować w konkretnych zastosowaniach.
Firma deKEA nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy montaż naszych produktów (szczególnie kiedy jest on
niezgodny z naszymi instrukcjami)


