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- De montage van de folie gebeurd aan de buitenkant van de etalage -

montage individueel Decoframe

montage eenkleurig Decoframe

1. reinigen: de ruit moet schoon en vrij zijn van stof, silicone en vet. Voor de buitenmontage adviseren wij om de folie
op kamertemperatuur, tenminste op 20*, voor te verwarmen.
2. bevochtigen: ruit met een zeepsop (voeg 2-5 druppels
afwasmiddel in het water) inspuiten.Om de montage makkelijk
te maken is het van belang dat de ruit licht vochtig wordt
gehouden. Op deze manier kunt u kleine correcties. d.m.v.
aftrekken en aanduwen van de folie, uitvoeren.

Voordat u de bovenste doorzichtige achterliggende
folie aftrekt, wrijft u de randen van het Decoframe, b.v. met een viltspatel of iets vergelijkbaar
(LET OP!! mag geen scherpe randen hebben!) vast op
de ondergrond. Hal de hoeken van de plakfolie los en
trek deze langzaam van het Decoframe af ( zonder het
vierkante binnenvlak )
Het Decoframe op de juiste positie op het natte raam
aanbrengen. Correcties zijn mogelijk, mits de ruit
nog nat is. Wrijf nu gelijkmatig en voorzichtig met
uw handen de folie op het raam. Overtollig water met
een doek eruit wrijven.

Wrijf nu met een absorberende doek of handdoek het
water altijd in een richting eruit om eventuele
lucht-/waterbellen te verwijderen. Deze stap gebeurd
horizontaal en verticaal met een lichte druk. Werkt
u a.u.b. zeer precies!
doorzichtig Knip het
binnenste deel
Bijna klaar. Nu komt de finetuning: Wrijft u het nog
resterende vocht met een viltspatel of iets
vergelijkbaar (LET OP!! mag geen scherpe randen
hebben!) altijd in een richting eruit om eventuele lucht-/waterbellen te verwijderen. Ook deze keer
werkt u weer horizontaal en verticaal met een lichte
druk.
Klaar, u heeft het gered. Het nu nog resterende
vocht verdampt binnen de volgende uren. De volgende dag kunt u een controle doorvoeren en eventuele
kleine verhogingen aanduwen.
Mocht u vragen hebben m.b. de montage, kunt u ons gerust bellen
+49 521 5215111. Wij helpen u graag verder
*beschadigde Decoframes worden niet retour genomen. Voor door Decoframes beschadigde ondergronden is de leverancier niet aansprakelijk te stellen.

