NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE
SAMOLEPILNIH FOLIJ ZA MONTAŽO NA VOZILIH
Splošne pripombe
ORAFOL® barvne folije za montažo na dele vozil in oblačenje vozil (od sedaj naprej imenovane
ORAFOL® barvne folije), so premium samolepilne folije, izdelane v ORAFOL EUROPE GMBH
za začasne okrasitve vozil.
Vinilne folije so po naravi bolj občutljive kot barva vozila. To zahteva posebno pazljivost pri
montaži in odstranitvi teh folij. Le z upoštevanjem navodil proizvajalca za uporabo in vzdrževanje
lahko dosežemo maksimalno življenjsko dobo materiala.
Montaža in odstranitev
izvajalcev.

ORAFOL® barvnih folij mora biti izvedena s strani usposobljenih

Vzdrževanje in uporaba ORAFOL® barvnih folij
Po naših izkušnjah, dosežejo ORAFOL® barvne folije optimalno oprijemljivost po treh dneh. V tem
obdobju ne peljite vozila v avtopralnico.
Da ne bi vplivali na življenjsko dobo ORAFOL® barvne folije in da se izognemo drugim
negativnim učinkom, je potrebno vozilo čistiti ročno ali peljati v avtopralnico, ki ponuja tekstilno
pranje, brez vročega voskanja (brez krtač).
Na splošno ORAFOL priporoča redno ročno čiščenje in vzdrževanje vozila in uporabo posebej
razvitih ORACAL® čistilnih vzdrževalnih paketov za oblačenje vozil (Car Wrapping), ki so na
razpolago posebej za sijaj ali mat površine. Ta blaga, a zelo učinkovita čistila, so narejena za
različne vrste občutljivih folij.
ORAFOL posebej priporoča začetno impregnacijo z ORACAL ® Long-Lasting Seal sredstva (je del
čistilno vzdrževalnega paketa za sijaj in mat folije). Impregnacija mora biti narejena takoj po
polepitvi oz. oblačenju vozila ali pred prvo uporabo oblečenega vozila.
Površina mat in strukturiranih ORAFOL® barvnih folij je po naravi bolj občutljiva od sijajnih in
gladkih površin. Zato morajo biti te ORAFOL® barvne folije obravnavane še bolj pazljivo med
čiščenjem in vzdrževanjem. V odvisnosti od življenjske dobe in pogostosti uporabe je lahko
potrebno bolj pogosto čiščenje in vzdrževanje.
Glede na naše izkušnje, visoko tlačno čiščenje in uporaba agresivnih kemikalij ali topil (kot so
aceton, barvna razredčila) ponavadi poškodujejo folijo in lahko tudi barvo vozila in s tem zmanjšajo
življenjsko dobo folije. Za čiščenje vozila se ne sme uporabiti visokotlačno čiščenje ali agresivne
kemikalije.
Pogoji uporabe
Prosimo upoštevajte, da ORAFOL® barvne folije – podobno kot druge samolepilne folije – ne
izkazujejo istih lastnosti kot sama barva vozila, še posebej kar zadeva trdoto površine in odpornost
na zunanje vplive. Zato je potrebna posebna pazljivost pri uporabi vozila, ki je oblečen v folijo.

Da ne bi vplivali na življenjsko dobo ORAFOL ® barvnih folij je potrebno upoštevati naslednje
točke:
• Agresivna umazanija (kot je katran, cestna sol, mrtvi insekti, drevesna smola, cvetni prah...),
puščajo bolj vidne in trajne sledi na foliji, kot na barvanih površinah. Poizkušajte se izogniti
izpostavljenosti oblečenega vozila takšni umazaniji in jo, če je možno, takoj očistite (glej
zgoraj)
• Površina oblečenega vozila je znatno bolj občutljiva na mehanske in druge zunanje vplive
(npr. pesek, krtače v avtopralnici, veje, vandalizem, toča, ekstremne vremenske razmere,
ogenj, UV sevanje ali večji fizikalni in kemični vplivi)
• Stik s brusnimi polirnimi pastami, topili (kot so aceton, barvna razredčila), solventnimi
detergenti in agresivnimi aditivi za vodo za čiščenje stekel lahko trajno poškodujejo
ORAFOL® barvno folijo ali barvo vozila, zato se jih je potrebno izogibati
V primeru kakršnihkoli pomislekov, prosimo kontaktirajte ORAFOL-ovo službo za pomoč
uporabnikom.
Odstranitev ORAFOL® barvnih folij
Da bi se izognili poškodbam na barvi vozila, morate odstraniti vašo ORAFOL ® barvno folijo pred
potekom maksimalne življenjske dobe, ki je navedena na tehničnem listu folije.
Odstranitev ORAFOL® barvnih folij mora biti izvedena s strani usposobljenih izvajalcev.
Posebej poudarjamo, da nepravilna odstranitev ORAFOL ® barvne folije lahko poškoduje barvo
vašega vozila.
Garancija
V primeru neupoštevanja navodil za uporabo in vzdrževanje je izključena vsakršna garancija in
odgovornost proizvajalca ORAFOL®. Življenjska doba ORAFOL® barvnih folij, nalepljenih na
vozila, je opredeljena z natančnim upoštevanjem navodil za uporabo in vzdrževanje.
Usposobljeni izvajalci so odgovorni za kakovost montaže, odgovornost za uporabo in vzdrževanje
pa nosi lastnik vozila. Podatki, navedeni v teh navodilih za uporabo in vzdrževanje, temeljijo na
dosedanjih izkušnjah in znanju in ne pomenijo garancije določenih lastnosti ali garancije trajnosti
ORAFOL® barvnih folij. Ne nosimo odgovornosti za stroške nastale z odstranitvijo folije.
Kakršnakoli garancija in odgovornost bo posebej izključena v primeru:
• postopnih sprememb kot npr. rahlo krčenje, barvne spremembe, sprememba sijajnosti in
krhkosti (brez nastajanja razpok), ki nastanejo zaradi staranja ali vremenskih vplivov
• folije poškodovane ali odstranjene zaradi zunanjih vplivov (kot so ekstremne vremenske
razmere, nastanek rje ali uporaba visokotlačnega čiščenja, poliranja in agresivnih kemikalij)
V primeru dodatnih vprašanj glede uporabe in vzdrževanja vozila oblečenega v ORAFOL ® barvne
folije prosimo kontaktirajte ORAFOL-ovo službo za pomoč uporabnikom.
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