INSTRUKCJA OBSŁUGI
Folia odblaskowa

IKOLITE

PROSZĘ PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM!

INFORMACJE OGÓLNE
➔ Magazynowanie i transportowanie:
● folie powinny być przechowywane w suchym, chłodnym i zaciemnionym
pomieszczeniu,
● nawinięte na gilze folie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu,
● powierzchnia folii nie powinna dotykać kartonu, dlatego rolka wewnątrz musi być
zabezpieczona ogranicznikami oraz workiem,
● folie w arkuszach na należy przechowywać półkach lub paletach,
● temperatura pomieszczenia powinna wynosić od 20ºC do 24ºC, przy wilgotności od
40% do 60%.
➔ Cięcie folii:
● do cięcia folii należy używać ostrych noży tnących,
● folię można ciąć ręcznie lub na gilotynie,
● folia nadaje się do cięcia na ploterze tnącym.
➔ Dobieranie koloru:
● do aplikacji składającej się z kilku formatek zaleca się wcześniejsze sprawdzenie
ich kolorystyki w świetle dziennym oraz ich odblaskowości po oświetlaniu,
● jeżeli aplikacja będzie wymagała łączenia fragmentów trzeba użyć materiału
pochodzącego z identycznej partii produkcyjnej.
➔ Technika druku:
● dedykowaną techniką druku na foliach odblaskowych jest sitodruk,
● folia może być zadrukowana zarówno przed jak i po naklejeniu na odpowiednią
powierzchnię.
➔ Czyszczenie:
● w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń, folię należy spłukać czystą wodą,
● następnie oczyścić przy użyciu gąbki i ciepłej wody z detergentem,
● po czym ponownie spłukać jej powierzchnię czystą wodą.
➔ Usuwanie:
● usunięcie folii odblaskowej z podłoża wiąże się z jej rozerwaniem, jednak dla
ułatwienia zalecamy jej delikatne podgrzanie,
● do usunięcia resztek kleju zalecamy użycie rozpuszczalnika lub specjalnych
preparatów.
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APLIKACJA
➔ Przed każdą aplikacją należy dokładnie umyć i odtłuścić powierzchnię na której będzie
wyklejana folia.
➔ Folie odblaskowe powinny być wyklejane w temperaturze 15ºC.
➔ Folie odblaskowe należy aplikować tylko metodą "na sucho".
➔ W celu właściwego pozycjonowania folii na początku zalecamy odkleić około 60-80mm
papieru podkładowego od folii.
➔ Ułożyć na docelowym miejscu i mocno dociskać fragment folii bez papieru podkładowego.
➔ Następnie trzymając za odklejony fragment papieru podkładowego należy bardzo powoli go
odklejać od folii, przy jednoczesnym dociskaniu folii do oklejanej powierzchni miękką raklą
z filcem lub gumowym wałkiem.
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