
 

Monteringsvejledning  

1. Rengøring af overfladen, som skal indpakkes 

Underlaget skal være støvfri og fri for fedt. Støv fjernes med vand. Olie og fedt fjernes med 

sprit. 

 

2. Sæbeopløsning / Monterings væske 

I en sprayflaske (vandforstøver) med mindst 1 liter vand og tilsæt vandet et par dråber 

opvaskemiddel. Jo mere montagevæske på folien desto længere tid har du at arbejde med 

folien inden den klæber/ vedhæfter. 

 

3. Montering 

Fjern den overskydende film af, træk forsigtigt fra kanten (fig A) På arket forbliver det 

pasformet/tilskåret folie tilbage. Løsen folien fra arket/papiret og spray det på den klæbende 

side med monteringsvæsken (fig B). 

For at undgå ridser under monteringen, fugt da også oversiden af filmen med 

monteringsvæsken. 

TIP! Spartelen (medfølger) kan bruges som den er, men vil man være ekstra forsigtig kan man 

lægge spartelen i en strømpe.  

4. Positionering 

Placer filmen startende fra midten af kofangeren (fig. C) (To personer er at foretrække). Filmen 

påføres midten og ud til enden, tryk filmen jævnt og nemt. Med spartelen/skraber man nu det 

vand placeret under folien fra indersiden til ydersiden. Omkring kanten er det tilrådeligt at 

arbejde med fingrene, fordi her har du mest føling, så folien kan føres omkring kanten. 

Fjern/skrab vandet meget omhyggeligt ud og undgå folien trækkes med når man skraber vandet 

ud. 

Den endelige klæbekraft af folien nås efter 48 timer, når alt vandet er fordampet under filmen - 

forsvinder på dette tidspunkt muligvis også mindre bobler. Forsvinder de ikke, kan de forsigtigt 

punkteres med en nål. At fremskynde tørrings fasen kan hjælpes med en varmlufttørrer eller en 

hårtørrer. På denne måde også, hvis filmen muligvis har for meget vaskemiddel i 

monteringsvæsken. 

 

5. Bemærkninger 

Temperaturen af kofangeren/ påføringsfladen skal være mindst 10 grader. Fuld vedhæftning 

nås efter ca. 72 timer – inden for denne tid (72timer) må bilen ikke renses (vask). Små ridser i 

filmen kan poleres med polish. Det anbefales ikke at montere filmen under stærkt sollys eller 

overdreven varme malede overflader, da filmen deformerer hurtigt under varme. 

 


