Monteringsvejledning til folieskilte
Når du modtager et skilt fra MediaMouse, består det af 3 lag:
A) Applikationsfolie – Dette lag er monteret oven på selve
skiltefolien, for at gøre det lettere, at montere skiltet og
samtidig beskytte folien under transport.
B) Folie – Selve skiltet
C) Baglinér – Sidder på den klæbende side, bagsiden, af
folien for at beskytte foliens klæbende bagside.
Start med at rengøre overfladen for voks m.m., hvorpå skiltet ønskes monteret, så godt som muligt. Hvis
overfladen kan tåle opløsningsmidler, kan man f.eks. bruge en smule sprit.
Skær derefter skiltet fri af den omkring liggende ramme, ved at skære lige inden
for rammen. Rammen er ikke en del af det færdige skilt, men sidder der blot for
at holde applikationsfolien på plads under transport. Der skal skæres så dybt at
både applikationsfolie og baglinéren skæres igennem. Eventuelle pas-mærker
kan også skæres fra, såfremt disse ikke ønskes.
Et godt tip til monteringen af skiltet, er at benytte et par stykker malertape. Sæt
disse på oversiden af applikationsfolien i den ene side.
Tag derefter skiltet – med både applikationsfolie, baglinér og
malertape – og placer skiltet som ønsket på overfladen. Tryk
derefter malertapen godt fast på overfladen.
For at lette monteringen af større skilte, kan man eventuelt sprøjte overfladen med
vand med en lille smule sæbe i - eventuelt sammen med en lille smule alkohol.
(1 liter vand / 1-2 dråber sulfo / 1 tsk. isopropyl alkohol). Kontroller om overfladen kan tåle opløsningen.
Skiltet kan derved flyttes lidt rundt, så længe der er vand imellem skiltet og overfladen.
Løft skiltet op, men ikke længere end malertapen stadig sidder fast i både
applikationsfolie og overflade. Fjern baglinéren og sørg for at holde selve skiltet fri
af overfladen. Vær opmærksom på om rester af baglinéren sidder tilbage på folien.
Benyt en skraber til at skrabe luft og eventuelt vand væk under
folierne. Skrab ikke den samme vej over hele skiltet i starten,
men start med at skrabe fra midten og skråt nedad og opad.
Skrab derefter fra side til side. Sørg for at få skrabet alle luftbobler ud. Til helt små skilte kan en finger være bedre at
bruge istedet for en skraber. Vær hele tiden opmærksom på,
at holde den del af skiltet, som der endnu ikke er skrabet fast,
fri af overfladen – ellers hænger det fast.
Når hele skiltet er skrabet godt fast på overfladen kan applikationsfolien trækkes af
og selve skiltet bliver siddende på overfladen. Såfremt der er benyttet vand, så
vent med at fjerne applikationsfolien indtil skiltet er helt tørt igen.
Hvis der eventuelt skulle sidde enkelte luftbobler tilbage, kan
disse fjernes ved at skrabe dem ud imod den nærmeste kant
af skiltet, med f.eks. en finger. Hvis en luftboble slet ikke kan
fjernes, kan en løsning være at punktere den med en nål.
Små bobler forsvinder ofte af sig selv efter en uges tid.

MediaMouse påtager sig intet ansvar i forbindelse med eventuelle skader og lignende på
hverken skilt, overflade eller andet, opstået ved brug og montering af det leverede skilt.
Copyright 2010 - MediaMouse

