Elke kit bevat:

Benodigd

- Afdruk geleverde delen met beschrijving
- Deze volledige instructies
- Rubber squeegee

- Plantenspuit
- Afwasmiddel
- Doeken

Maak 2 spuitflessen gereed met de volgende inhoud
•
•

Water met zeep oplossing. Circa een liter water met ongeveer 3-5 druppels afwasmiddel of babyshampoo.
Kraanwater zonder extra toevoeging.

•
•
•
•

•

•
•
•

Bereid u goed voor. Zorg dat u een ruime, schone en droge ruimte heeft om de kit te monteren. Wind en vuil zijn uw
vijanden! Installeren in een omgevingstemperatuur van 15° C tot 30° C.
Neem rustig uw tijd om de kit aan te brengen. Onthoudt dat u ten allen tijden de film nat moet houden met de water/zeep
oplossing, zo kunt u de folie verplaatsen zoveel als u wilt.
Zorg dat u van tevoren bekeken heeft welk deel waar op de motor hoort, de bijgeleverde afdruk helpt u daarbij. Bepaal in
welke volgorde u de delen aan gaat brengen. Begin met de makkelijkste delen zodat u handigheid op kunt bouwen.
Reinig de betreffende delen van de motor. Alle vliegjes, teerstukjes en vuil moeten verwijderd zijn voordat met installatie
begonnen kan worden. Hiervoor kunnen diverse ontvettende (huis, tuin en keuken) schoonmaakmiddelen gebruikt worden.
Gebruik bij voorkeur een microfiber doek die geen pluizen achterlaat.
Indien sommige hoeken lastig aan het oppervlak plakken, laat dan het deel met rust en ga verder met een ander deel van
de kit. Kom na een paar minuten terug naar de hoek en u zult zien dat het voldoende opgedroogd zodat het nu wel blijft
plakken.
Zorg dat u de lijmzijde van de film direct inspuit zodra u het van het vel afhaalt. Indien u dit niet doet, kan stof en de folie
zelf tegen elkaar aan gaan plakken. Dit veroorzaakt veel vertraging en hoofdpijn!
Onthoudt dat u nooit teveel van de oplossing kunt gebruiken! Wees niet bang om te blijven spuiten met de water/zeep
oplossing. De oplossing droogt op binnen enkele minuten.
Gebruik eventueel een 2e spuitfles met daarin enkel kraanwater. Indien de folie niet goed vast wil plakken, spuit enkel water
op de lijmzijde van de folie. Door het ontbreken van zeep zal het sneller hechten.

Spuit het oppervlak in met de water/zeep oplossing totdat het eraf loopt. Indien u een complete kit installeert raden
wij u aan om deel voor deel aan te brengen.
Spuit uw handen in met de oplossing en zorg dat uw handen altijd nat zijn als u de lijmzijde van de film aanraakt.
Haal de film van het vel af en spuit de lijmzijde direct in met de oplossing. Pas op dat u de folie niet op de grond laat
vallen of in contact laat komen met vervuilde oppervlakken. Spuit de lijmzijde nogmaals in en leg de film op het
oppervlak. Plaats de film zo goed mogelijk in positie. Door het gebruik van de oplossing kunt u zelfs grote delen
verschuiven zoveel als u wilt. Indien u de film op moet tillen om luchtbellen te verwijderen, spuit de lijmzijde dan
opnieuw in voordat u de film weer neer legt.
Werk altijd vanuit het midden van de film. Zodra de film goed gepositioneerd is, spuit de bovenkant van de film in
met de oplossing. Hiermee voorkomt u dat de de film beschadigd wordt door de squeegee.
Gebruik de squeegee nu op de bovenkant van de film om luchtbellen en de oplossing onder de film uit te trekken.
Indien luchtbellen blijven verschijnen onder de folie:
•
•
•
•

Til de film op, zorg dat de film en vingers nat blijven, en spuit de lijmzijde van de film in met het
kraanwater en leg de film weer neer. Druk met de squeegee het water onder de film vandaan.
Druk een tiental seconden met uw vinger op de film. Door de lichaamswarmte kan de film makkelijker
hechten aan het oppervlak.
Laat het deel een paar minuten met rust en kom later terug. De oplossing zal opdrogen u zult zien dat de
folie nu wel makkelijk zal plakken.
Indien bovenstaande opties niet werken kunt u een oplossing van ⅓ alcohol en ⅔ water maken en onder
de film spuiten. Let op: de film zal hierdoor zeer snel hechten en mag daarna niet meer losgetrokken
worden.

Indien de oplossing niet compleet onder de film vandaan getrokken is kan een witte waas onder de film ontstaan
waardoor de film er “mistig” uit zal zien. Raak niet in paniek wanneer u dit ziet. Afhankelijk van temperatuur en
hoeveelheid zonlicht zal dit vocht binnen 12-24 uur opdrogen.

Sommige delen van de kit lijken op sommige plekken iets te klein te zijn. Dit is met opzet zo gedaan omdat de film
zo flexibel is. Zorg dat de film voor een deel vast zit op het oppervlak. Rek vervolgens rustig de film iets op totdat de
rand gelijk ligt met het oppervlak. Houdt de film vast en trek het water onder de film vandaan, u zult zien dat de film
in dezelfde positie blijft liggen.
Probeer de film niet meer los te trekken als de film langer dan 10 minuten op het oppervlak ligt. Hierdoor kunnen
vingerafdrukken achtergelaten worden of er wordt een lijn op de film zichtbaar op het punt waar u gestopt bent
met het lostrekken van de film.
Elk deel moet met bovenstaande procedure aangebracht worden.
Dat is het! Klaar! U heeft nu uw lakwerk beschermd, dit zal niet meer beschadigd worden door steentjes, insecten of motorkleding die tegen
de tank schuurt!
Het zal jarenlang mooi blijven en de uiteindelijke verkoopwaarde ten goede komen!
Vragen? Mail ons op info@motorsticker.nl

