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1. Wat is nodig voor de applicatie van de Glasfolie
Wij adviseren de speciale applicatie-kit van glasfolie toe te passen.
Eventueel alternatief;
- Een trekker (ruitenwisser),
- Een waterspuit of bloemenspuit, gevuld met een oplossing
 van water en een beetje zachte shampoo (Zwitsal of Johnson
 & Johnson),
- Pluisarme tissues of goed absorberende doeken,
- Stanley- of hobby/afbreekmes,
- Een stevige liniaal.

2. Voorbereidende werkzaamheden
- Maak het glas en kozijnen brandschoon, het glasoppervlak moet volkomen vetvrij en
 glad zijn. Beschadiging van de folie is anders niet uitgesloten. Zonodig met een verf-
 schraper de one�enheden weghalen.
- Stof op het glas verwijderen, achterblijvende stofdeeltjes beïnvloeden het resultaat.
- Zorg ook dat het vuil in de hoeken en de randen geen kans heeft uit te vloeien als het
 glasoppervlak nat is gemaakt.
- Folie grof op maat snijden.

    3. Aanbrengen van de folie op het glas
    - Besproei het glasoppervlak overvloedig met de op-
     lossing water/shampoo, zodat over het glas een gelijk-
     matige laag is aangebracht.
    - Verwijder de beschermlaag van de  zelfklevende folie.
     Dit is de dunne doorzichtige laag.  Zorg dat de zelf-
     klevende folie niet droog tegen elkaar komt!
    - Besproei de lijmlaag van de folie met bovenstaande
     oplossing. Brengt de folie aan op het glas. De folie blijft
     direct op de laag water/shampoo hangen.
- Druk  met de wisser het water weg onder de folie,
- Begin altijd vertikaal vanuit het midden naar de zijkanten toe.
- Alle water en luchtbellen moeten verwijderd zijn alvorens te beginnen met het snijden
 van de randen.
- Bij gebogen ramen (b.v. autoramen) de folie in meerdere banen in de lengte aanbrengen.

4. Afwerking en onderhoud
- Snij zorgvuldig de overtollige folie (met behulp van een liniaal/snijvlakje) weg.
- Voorkom dat de randen gaan inscheuren. Dit zou het begin zijn van een korte levensduur,
 omdat water en vuil in die scheuren kunnen binnendringen.

5. Droog het glas af, en de folie is aangebracht
- De ramen + 3 weken na montage niet reinigen i.v.m. uitharding.
- Bij draaibare ramen deze ca. 1 week niet gebruiken.
- Reinig het glas met de folie hierna net zo vaak als nodig is.
 Gebruik hierbij schoon water met neutrale reiniger en geen
 krassende voorwerpen als groene sponsjes en krabbers.
- Voor eventuele vragen kunt u altijd de infolijn van
 Glasfolie Suncontrol bellen onder nummer 0299-460445.
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