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Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować:

SKYCLOR24 nie ponosi odpowiedzialności za błędy montażowe.
Uszkodzenia powstałe w trakcie montażu, nie podlegają reklamacji.

Potrzebne narzędzia: nóż do tapet, rakla, płyn do 
aplikacji naklejek (opcjonalnie)

Narzędzia - jakie przygotować?

Folia powinna być zamówiona na rozmiar nieco 
większy niż szyba na którą będzie aplikowana!

Rozmiar i zamówienie

+5%

+5%

Szybę spryskać płynem do aplikacji naklejek 
(można też kleić na sucho, ale będzie nieco trudniej)

Przed aplikacją szybę należy oczyścić i odłuścić.

Przygotowanie powierzchni

Zdjąć papier zabezpieczający z folii 

(najlepiej na jakimś stole) na odcinku ok. 20 cm 
(nie odcinać papieru tylko zagiąć go w dół.

Zdjęcie papieru zabezpieczającego:

Sprawdzić dopasowanie folii do rozmiaru szyby 
i docisnąć raklą od dołu w górę (ten kierunek 
jest bardzo ważny) - aby te 20cm zostało 
dobrze naklejone - od tego jak zaczniemy - 
zależy czy łatwo będzie nam nakleić pozostałą 
część folii.

Sprawdzenie dopasowania folii do szyby

Folię przyłożyć do szyby górną krawędzią – dzięki 
płynowi powinna się lekko ślizgać co umożliwi 
dokładne ustawienie. 

Można docisnąć na środku aby folia 
delikatnie się przykleiła środkiem

Przyłożeni folii do szkła

20 cm

20cm
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Jedną ręką trzymać rulon, który będzie stop-
niowo odwijany (nie naprężać), a drugą na 
zmianę dociskać folię i odklejać papier. 

Folię dociskać od środka na zewnątrz 
przesuwając się coraz bardziej w dół.

Zwinąć folię od dołu w rulon

Odwijanie i aplikacja

Przetrzeć całość bawełnianą szmatą lub ręcznikiem 
papierowym, żeby zebrać wyciśniętą wilgoć

Pozbywanie się wilgoci

Po ok. 20 minutach jeszcze raz docisnąć 
całość raklą, żeby wypchnąć ewentualne 
pozostałości powietrza i dobrze docisnąć 
krawędzie

Usuwanie nadmiaru powietrza

Odciąć nadmiar folii, przesuwając 
wzdłuż krawędzi raklę, a obok niej nożyk.

Odcinanie nadmiaru folii

Pełne wyschnięcie nastąpi po 
ok.  24 godzinach.

Schnięcie

Zamontowana 
folia nie podlega 
reklamacji!


