Tájékoztató
mágnesfólia használatáról

Az anyag felhasználása során és a hibák megelőzése érdekében az alábbiakat kell figyelembe
venni:
1.) A borítandó felületnek és a mágnesfóliának felrakás előtt tisztának, pormentesnek és
száraznak kell lennie.
2.) A mágnesfóliának a teljes felületen egyenletesen, simán kell felfeküdnie, nem
lehetnek rajta pl. „szamárfülek”.
3.) A levett mágnesfóliát sima felületen kell tárolni. A fólia megtörése, feltekerése vagy
összehajtása jelentősen csökkenti a felhasználhatóságát. Amennyiben a mágnesfóliát
mégis összetekerik, a nyomatos felületnek mindig kifelé kell mutatnia.
4.) A mágnesfóliát nem szabad a gépkocsik díszléceire, vagy éles széleire felfektetni.
5.) Minden mosás előtt (akár gépi, akár kézi) a mágnesfóliát el kell távolítani.
6.) Túl vastag lakk- vagy kittrétegek jelentősen akadályozhatják/befolyásolhatják a
mágnesfólia alkalmazhatóságát.
7.) Nyári külső hőmérsékletek esetén és a fólia karosszérián történő többnapos fenntartása
esetén előfordulhat, hogy a fólia hozzáragad az autóhoz. Az ilyen veszélyek
elkerülésére, éjszakára, vagy a nem használat idejére távolítsuk el a mágnesfóliát az
autóról. Napközben is legalább egy alkalommal vegyük le a fóliát, és újra tegyük fel.
8.) A mágnesfóliák hosszabb ideig tartó, és megszakítások nélküli használata a frissen
lakkozott felületeken kisebb árnyékképződéshez vezethet.
9.) Felhívjuk a figyelmet, hogy a mágnesfóliák meghatározott fényezésű felületek
esetén (pl. metálfény) elszíneződést okozhatnak. Javasoljuk ennek rendszeres
ellenőrzését. Újrafényzetett (második fényezés) felületeken a mágnesfólia
színváltozásokhoz vezethet, ezért azt ilyen felületekre nem ajánljuk.
10.)
A mágnesfólia tisztítása csak vízzel történjen. Nem szabad a fóliát oldószer
tartalmú folyadékokkal tisztítani. Javasoljuk a mágnesfólia barna mágneses oldalának
heti vakszolását savmentes, semleges (PH7) vaksszal, ill. a szakkereskedelemben
kapható, személygépkocsik ápolásához használt vakszemulzióval elvégezni.
11.)

Amennyiben a mágnesfóliánál különböző behatásokra hullámosodás lépne fel,
javasoljuk, hogy a fóliát 1mm vastag fémlemezek között +30 -+40 °C –on 2448 óráig préseljük.

Útmutató kereskedők és továbbfeldolgozók számára:
Kérjük, hogy a fenti tájékoztatót megfelelő formában hozzák a végfelhasználók tudomására.
Pl. a fólia hátoldalára egy vékony öntapadó etikett segítségével. A tekercses árut megnyomás
előtt egy-két napig kb. 18°C-os hőmérsékleten, papírfelületen kitekerve kell tartani. Így lehet
biztosítani, hogy egyenes/sima anyag kerül feldolgozásra.

