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Co to jest Ikonos Cast System?

Dlaczego Ikonos Cast System?

Ikonos Cast System to zestaw dwóch materia³ów u¿ywanych w oklejaniu pojazdów.

Ikonos Cast System jest “kanapk¹” z³o¿on¹ z folii wylewanej o szarym kleju o
gruboœci 50 mikronów - Ikonos ProfiCast, która mo¿e byæ zadrukowana dowolnym
wzorem na drukarce solwentowej oraz z ochronnym laminatem wylewanym
gruboœci 40 mikronów - Ikonos LamCast. Laminowanie przeprowadzamy metod¹
„na zimno”.

Zanim nast¹pi proces laminowania, nadruk powinien byæ pozostawiony do pe³nego
wyschniêcia przez ok. 48 godzin. Zapewni to odparowanie gazów rozpuszczalnika.
Nie zastosowanie siê do tych wskazówek mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia
materia³u.

System oklejania pojazdów Ikonos Cast System oferuje wiele korzyœci. Zapewnia
nieograniczone mo¿liwoœci, jeœli chodzi o to, co bêdzie widoczne na pojeŸdzie.
Czy bêdzie to nazwa firmy, reklama produktu, czy po prostu obraz, który Ci siê
podoba! Ikonos Cast System sprawi, ¿e dostrze¿esz ró¿nicê miêdzy byciem
zauwa¿alnym a niewidocznym. Jest to idealna forma reklamy na pojazdach
firmowych, która bêdzie zauwa¿alna zarówno przez u¿ytkowników dróg jak
i pieszych.

Ikonos Cast System ochroni równie¿ Twój lakier przed warunkami atmosferycznymi,
produktami chemicznymi, myjniami szczotkowymi, zadrapaniami, drobnymi
kamykami oraz przed wybielaj¹cym dzia³aniem promieni s³onecznych.

Ikonos Cast System daje mo¿liwoœæ czêstej zmiany grafiki, bez potrzeby
kosztownego przemalowania karoserii. Ikonos Cast System mo¿emy ³atwo
usun¹æ z pojazdu wraz z koñcem kampanii, wiêc niezale¿nie, czy chcemy tylko
zmieniæ wygl¹d, czy sprzedaæ auto, mo¿emy przywróciæ je do pierwotnego wygl¹du
sprzed oklejania, bez pozostawienia œladów po kleju.

Instrukcja oklejania pojazdów

Niezbêdne narzêdzia przy wyklejaniu pojazdu

Zanim przyst¹pimy do oklejania, wydruk na folii Ikonos ProfiCast powinien
schn¹æ przez przynajmniej 48 godzin, aby mieæ pewnoœæ, ¿e wszystkie gazy
rozpuszczalnika odparowa³y. Dopiero wówczas mo¿emy wydruk zabezpieczyæ
wysokiej jakoœci wylewanym laminatem Ikonos LamCast.

Jeœli pojazd jest nowy, b¹dŸ by³ niedawno przemalowany, upewnij siê, ¿e lakier
zosta³ odpowiednio zakonserwowany. Jest to niezwykle wa¿ny czynnik
– niedopilnowanie tego mo¿e doprowadziæ do z³uszczania siê lakieru podczas
usuwania grafiki. Dla pojazdów œwie¿o malowanych wymagany jest okres 6 tygodni
przerwy zanim przyst¹pimy do nak³adania folii.

zbierak filcowy b¹dŸ zbierak twardy z do³¹czanym paskiem filcowym
ostry no¿yk, skalpel
pistolet do klejenia na gor¹co z regulowanym ciœnieniem powietrza oraz
temperatur¹
miêkkie, czyste rêkawiczki bezpy³owe
dobry, nieagresywny œrodek odt³uszczaj¹cy i/lub œrodek do usuwania silikonu
(polecany izopropanol, etanol lub ”Rapid Prep”)
primer (zastosowanie w przet³oczeniach)
œciereczki czyszcz¹ce (w których œrodek czyszcz¹cy nie jest na bazie
rozpuszczalnika)

Idealnym œrodowiskiem do oklejania jest dobrze oœwietlone, wolne od kurzu i py³u
pomieszczenie ze sta³¹ temperatur¹ pomiêdzy 17°C a 24°C. Przygotowanie pojazdu
polega na usuniêciu m.in. tablic rejestracyjnych, uszczelek, lusterek, anten, itd.
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Czyszczenie pojazdu

U¿ycie primera

Procedura

Pojazd powinien byæ wyczyszczony / umyty dzieñ przed oklejaniem aby byæ
w 100% pewnym, ¿e wszystko jest zupe³nie suche i ¿e nie wycieknie ¿adna woda
np. z gumowych elementów karoserii, uszczelek b¹dŸ zag³êbieñ. W celu
odt³uszczenia pojazdu u¿ywamy specjalnych preparatów - izopropanolu, etanolu
lub “Rapid Prep”. Zwróæ szczególn¹ uwagê na przet³oczenia. U¿ywanie jednej
œciereczki na ma³ym obszarze a nastêpnie wyrzucenie jej i korzystanie z nowej
zapobiegnie przemieszczaniu t³uszczu czy silikonu.

Aby odt³uœciæ miejsca trudno dostêpne u¿yj bawe³nianego wacika
nas¹czonego œrodkiem czyszcz¹cym.

U¿ywaj¹c œrodek czyszcz¹cy stosuj siê do zasad bezpieczeñstwa,
na przyk³ad: u¿ywaj maski, rêkawiczek, itd.

Doradzamy u¿ycie primera i polecamy “Dow Corning 1200”. Po oczyszczeniu
powierzchni pojazdu, primer nak³ada siê jedynie na g³êbokie przet³oczenia.
Powoduje to znacznie lepsze przyklejenie nadruku i zapobiegnie odklejaniu siê
w trudnych miejscach. Si³a przywierania kleju wzrasta o 25% przy u¿yciu primera!

Owiñ czyst¹ szmatkê wokó³ palca wskazuj¹cego i nawil¿ primerem. Przetrzyj
wg³êbienie szmatk¹ i odczekaj ok. 10 minut a¿ primer zupe³nie wyschnie.
Nastêpnie weŸ czyst¹ œciereczkê i przetrzyj kilka razy, aby usun¹æ bia³¹ mgie³kê,
która pojawi³a siê podczas schniêcia primera.

Gdy wydruk wymaga wt³oczenia we wg³êbienie, natychmiast sprawdŸ, czy jest
w³aœciwie umiejscowiony i czy nie ma pêcherzyków powietrza b¹dŸ zmarszczek.
Jeœli s¹ tego typu nieprawid³owoœci, natychmiast skoryguj (nie kontynuuj
przyklejania odk³adaj¹c na póŸniej usuniêcie nieprawid³owoœci)!

Jeœli zaczekasz choæby kilka minut, jest bardzo prawdopodobne, ¿e œci¹gniesz
nadruk bez warstwy przylepnej, która pozostanie na primerze, gdy¿ Warstwa ta
tworzy z primerem bardzo silne wi¹zanie.

Rada:

Uwaga:

Nak³adanie

Ikonos Cast System zawsze nak³ada siê “na sucho”

Wydruk musi byæ na tyle du¿y (z „zapasem” w granicach min. 10 cm), aby siêga³
poza krawêdzie pojazdu, który zamierzamy oklejaæ. Zadrukowana folia zostaje
zamocowana na pojeŸdzie. Upewnij siê, ¿e grafika jest poprawnie umiejscowiona.
PrzytwierdŸ wydruk do dachu za pomoc¹ dwóch kawa³ków taœmy. Przetnij taœmê
w po³owie. Masz teraz fragment taœmy na dachu i fragment na wydruku – bêd¹
one u¿ywane jako wyznaczniki, aby umieœciæ wydruk dok³adnie tam, gdzie chcesz.

Uwaga:

Umieszczamy foliê w zamierzonym po³o¿eniu, tak aby delikatnie opad³a na pojazd.
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Upewnij siê, ¿e otwór/naciêcie jest wyciêty dok³adnie na wysokoœæ lusterka. Zwróæ
uwagê, aby nie zrobiæ zbyt du¿ego naciêcia, gdy¿ w przeciwnym razie mo¿e nie
wystarczyæ folii do oklejenia wokó³ lusterka.

Aby znaleŸæ punkt, od którego rozpoczniesz, sprawdŸ w którym miejscu mo¿esz
na³o¿yæ najd³u¿szy pas folii tak, aby nie by³o po drodze klamek, zamka na klucz.
Na tej wysokoœci zacznij, przesuwaj¹c filcowy zbierak od œrodka w kierunku
zewnêtrznym. Tak samo w górê i w dó³ zawsze zaczynaj¹c od œrodka w kierunku
brzegów folii.

Zbierak u¿ywamy pod k¹tem ok. 60° do pojazdu, trzymaj¹c
4 palce na górnej stronie. Wa¿ne jest, aby horyzontalne ruchy
zawsze na siebie zachodzi³y.

Fragmenty zapasu folii, które nie bêd¹ przyklejane, mo¿na teraz odci¹æ. To u³atwi
dalsz¹ pracê i usunie napiêcia z materia³u.

Jednym, p³ynnym, pó³kolistym ruchem odcinamy fragment folii przykrywaj¹cej
ko³a, uwa¿aj¹c aby nie odci¹æ zbyt wiele, by mo¿na by³o ³atwo wpasowaæ foliê
w nadkola.

Dochodz¹c do zderzaków, folia powinna zostaæ krótko podgrzana w temperaturze
450°C na najwiêkszej mo¿liwej powierzchni. Nada jej to w³aœciw¹ elastycznoœæ,
tak aby by³o ³atwo j¹ naci¹gn¹æ na zderzak.

Jeœli folia jest poprawnie umiejscowiona, wyg³adŸ j¹ za pomoc¹ filcowego zbieraka.
W innym przypadku delikatnie j¹ odklej i podgrzej tak, aby wróci³a do pierwotnego
kszta³tu po czym naci¹gnij na zderzak ponownie.
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Na trudno dostêpne miejsca zawsze ³atwiej nak³ada siê foliê po jej podgrzaniu,
lecz zalecamy nie podgrzewaæ, jeœli nie jest to niezbêdne.

Jeœli zaczynasz nak³adanie od górnej czêœci auta, równie¿ musisz nagrzewaæ foliê
na jak najwiêkszych powierzchniach (w celu roz³o¿enia naprê¿eñ, aby nie
powodowaæ zbyt wielkich naprê¿eñ na ma³ej powierzchni), i wtedy naci¹gaæ dalej.

Przy nak³adaniu folii na zakrzywione powierzchnie (takie jak maska czy dach),
zawsze zaczynaj od najwy¿szego punktu (tam, gdzie powierzchnia jest wygiêta
najbardziej - zazwyczaj na œrodku) i wyg³adzaj od œrodka (najwy¿szego punktu)
na zewn¹trz.

Jeœli nie usun¹³eœ uszczelek przy szybach, radzimy postêpowaæ nastêpuj¹co.
Aby zobaczyæ dok³adnie gdzie znajduj¹ siê uszczelki (oraz inne krawêdzie auta),
po prostu “wyczuj / zbadaj” foliê rêkami, dociskaj¹c j¹ dok³adnie tak aby
krawêdzie wyraŸnie siê uwydatni³y. Czynnoœæ tê powtórz po obu stronach pojazdu.
Zbêdne fragmenty folii odetnij za pomoc¹ ostrego no¿yka/skalpela. Podczas
odcinania wa¿nym jest, aby siê nie zatrzymywaæ. W ten sposób uzyskamy równ¹
krawêdŸ. Zostaw tyle folii aby potem wcisn¹æ j¹ za pomoc¹ plastikowego zbieraka
pod uszczelki. Jeœli nie ma uszczelek, upewnij siê aby umieœciæ foliê najg³êbiej jak
to mo¿liwe w przet³oczeniu.

Zawsze upewniaj siê, czy nie ma zmarszczek na folii podczas
nak³adania. Jeœli takie zauwa¿ysz, delikatnie odklej, podgrzej i na³ó¿
powtórnie. Jeœli pojawi¹ siê pêcherzyki powietrza, mo¿na je ³atwo usun¹æ
przez zrobienie otworu za pomoc¹ czubka skalpela i wyciœniêcie powietrza.

Nie nale¿y robiæ otworów w pêcherzykach pojawiaj¹cych siê
w przet³oczeniach. W przeciwnym razie otwór bêdzie siê powiêksza³,
gdy¿ Folia jest w tych miejscach naprê¿ona.

Kiedy nak³adasz foliê na zag³êbione/przet³oczone miejsca (np. miejsce dla tablicy
rejestracyjnej), zawsze upewnij siê, ¿e dany fragment folii jest idealnie dopasowany,
nim zdejmiesz papier, ods³aniaj¹c warstwê przylepn¹. Dla najlepszego rezultatu
skorzystaj z rêkawiczek. Najpierw zwil¿ palce, których bêdziesz u¿ywa³ mydlinami.
Nastêpnie dociœnij kciukiem foliê na przet³oczeniach, wyczuwaj¹c tym samym ich
kszta³t.

Rada:

Uwaga:
M

C
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Podgrzej winyl w taki sposób, aby zniknê³y wszelkie ewentualne fale (naprê¿enia).

Podgrzej doln¹ czêœæ zag³êbienia (250°C)
i wciœnij w nie foliê kciukiem. Wa¿ne jest,
aby robiæ to stopniowo, unikaj¹c wciskania
folii w ca³e zag³êbienie od razu.
Mog³oby to doprowadziæ do powstania
zmarszczek lub przebicia folii palcem.

Zawsze nagrzewaj foliê przy dolnej krawêdzi przet³oczenia wciskaj¹c j¹ delikatnie.
W ten sposób, folia rozci¹ga siê na p³askiej czêœci.

Jeœli nagrzejesz foliê tylko w samym przet³oczeniu, to w czasie nak³adania,
naci¹gniesz j¹ wy³¹cznie w tym przet³oczeniu (rezultatem tego bêdzie zmniejszenie
przyczepnoœci warstwy przylepnej w tym miejscu, w którym jest ona najbardziej
potrzebna). Najwiêksze ryzyko odklejania siê nadruku istnieje w miejscach, gdzie
folia nara¿ona jest na najwiêksze naprê¿enia.

Œrodkowa czêœæ obszaru mo¿e teraz byæ ³atwo przyklejona z u¿yciem zbieraka
filcowego. Zbêdne powietrze mo¿na ³atwo wyprowadziæ przez otwory, których
u¿ywa siê do monta¿u tablic rejestracyjnych.

Gdy wszystko zosta³o solidnie na³o¿one, folia powinna zostaæ ponownie dogrzana
w zag³êbieniach (przet³oczeniach) temperatur¹ ok. 350°C, bardzo powoli wzd³u¿
przet³oczeñ. Nalezy to robiæ w wolnym tempie, trzymaj¹c pistolet ogrzewaj¹cy
blisko wydruku.

Procedura nak³adania folii w podwójnych przet³oczeniach (rowki)

Podczas tworzenia projektu trzeba zawsze mieæ na uwadze,
aby ³¹czenia nie wystêpowa³y w przet³oczeniu!

Folia jest nak³adamy (bez wciskana) na przet³oczenie. Nastêpnie naciskaj¹c,
przesuwamy filcem po œrodkowej czêœci zag³êbienia.

Uwaga:

Za³ó¿ rêkawiczki i zwil¿ palce mydlinami – szczególnie palec wskazuj¹cy i kciuk.
Nastêpnie przesuñ palcami, delikatnie naciskaj¹c, wzd³u¿ krawêdzi zag³êbienia,
aby nieco je uwydatniæ.

Przed kontynuacj¹ nak³adania, umieœæ szpatu³kê / twardy zbierak pomiêdzy
powierzchni¹ i winylem tak, aby powietrze mog³o swobodnie uchodziæ podczas
dociskania. Najpierw dociœnij foliê po wewnêtrznej stronie przet³oczenia!

Rozpocznij od strony przeciwnej do tej, w której umieœci³eœ szpatu³kê, np. jeœli
umieœci³eœ szpatu³kê w lewym, dolnym rogu, zaczynasz od prawego górnego rogu
i posuwasz siê w obu kierunkach, w stronê lewego, dolnego rogu.

M
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Zanim zaczniesz wt³aczaæ winyl w wewnêtrzn¹ stronê rowka, nale¿y ca³¹ jego
powierzchniê nagrzaæ, aby wszystkie zmarszczki / fale na folii zniknê³y
(250°C, ustawiaj¹c pistolet na najmniejsze mo¿liwe ciœnienie).

Folia powinna byæ nagrzewana na zewn¹trz przet³oczenia,
a jednoczeœnie stopniowo wt³aczana w jego wewnêtrzn¹ czêœæ (250°C,
minimalne ciœnienie). Pracuj¹c w ten sposób, folia nie jest naci¹gana
w miejscu wystêpowania samego przet³oczenia (folia rozci¹ga siê tam
gdzie jest nagrzewana – czyli na s¹siaduj¹cej powierzchni p³askiej).

Teraz mo¿na z ³atwoœci¹ wt³oczyæ foliê nieco g³êbiej w przet³oczenie. Zabieg ten
powtarzamy, a¿ folia bêdzie dok³adnie na³o¿ona po zewnêtrznej stronie krawêdzi
ca³ego rowka.

Uwaga:

Tak samo postêpujemy z przeciwleg³a krawêdzi¹. Wewnêtrzna strona zag³êbienia
musi zostaæ podgrzana, aby móc wt³oczyæ foliê. Zabieg powtarzamy a¿ folia
zostanie wt³oczona na ca³ej d³ugoœci wewnêtrznej strony rowka. Nie zapomnij
równoczeœnie, stopniowo dociskaæ centralnej czêœci zag³êbienia.

Szpatu³ka wci¹¿ tkwi na swoim miejscu w dolnym rogu zag³êbienia. Usuñ szpatu³kê
i na³ó¿ foliê tak jak na pozosta³ej czêœci przet³oczenia. Nagrzewaj zewnêtrzn¹ czêœæ
zag³êbienia i stopniowo wt³aczaj foliê na wewnêtrzn¹ jego czêœæ. Potem ogrzewaj
wewnêtrzn¹ czêœæ przet³oczenia i stopniowo wt³aczaj foliê na zewnêtrzn¹ jego czêœæ.
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Jeœli pojawi³ siê pêcherz powietrza, zrób bardzo niewielkie naciêcie w folii (nigdy
nie na samym zagiêciu, lecz na p³askiej powierzchni miêdzy przet³oczeniami)
i wyciœnij powietrze spod folii. Ogrzewaj¹c ten fragment u³atwisz sobie zadanie.

Po pozbyciu siê powietrza, obszar ten powinien zostaæ ponownie dogrzany do 350°C

Ciekawostka

Gdzie kupiæ Ikonos Cast System?

Jeœli po kilku miesi¹cach czy latach, zechcesz usun¹æ grafikê
wykonan¹ przy u¿yciu Ikonos Cast System, mo¿esz to zrobiæ w bardzo
prosty sposób, bez pozostawiania œladów po kleju. Po prostu ogrzewaj
foliê delikatnie podczas usuwania, a w czasie 2 godzin pojazd wróci do
swojego oryginalnego wygl¹du.

Jeœli zadrukowana folia ProfiCast zosta³a wyklejona bez
laminatu wylewanego lub zamiast niego zosta³a zabezpieczona lakierem
istnieje bardzo du¿e ryzyko, ¿e przy usuwaniu grafiki folia bêdzie siê
rwa³a na ma³e kawa³ki. Z TEGO TE¯ WZGLÊDU ZALECAMY STOSOWANIE
KOMPLETNEGO SYSTEMU IKONOS CAST SYSTEM DO OKLEJANIA POJAZDÓW.

Ikonos Cast System kupisz w dziale mediów firmy Atrium
Centrum Ploterowe.

Rada:

Uwaga:

Rada:

IKONOS CAST SYSTEM IKONOS CAST SYSTEM

14 15

C

M

C


