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1. Splošna opozorila
ORAFOL barvne folije za aplikacijo na vozilih in Wrap folije so samolepilne folije proizvedene za
začasno dekoracijo vozila. Upoštevati je potrebno, da so folije po naravi bolj občutljive, kot barva
vozila. To pomeni, da je za aplikacijo in odstranjevanje folij potrebno upoštevati navodila
proizvajalca, da se zagotovi maksimalna življenjska doba folije.
Aplikacija in odstranitev ORAFOL folij lahko izvajajo samo usposobljeni izdelovalci reklamnih
napisov. V primeru nepravilne aplikacije ali odstranitve folij lahko pride do poškodbe barve vozila
ali pa do krajše življenjske dobe folije.
2. Življenjska doba folije
Življenjska doba folije, opredeljena v tehničnih podatkih, je zagotovljena samo pod vertikalno
zunanjo izpostavljenostjo pod normalnimi srednjeevropskimi vremenskimi razmerami.
Informacija glede maksimalne življenjske dobe sama po sebi ne pomeni garancije oz. pravne
podlage za reklamacijo, saj nanjo pri vsakem vozilu vplivajo različni zunanji dejavniki (mehanski,
kemični...). Informacija o življenjski dobi je pridobljena na podlagi praktičnih izkušenj pod
umetnimi in naravnimi vremenskimi pogoji.
3. Preverjanje površine vozila
Samolepilne folije ORAFOL za aplikacijo na vozilih vsebujejo lepilo, ki je prilagojeno sestavi folije
in njeni moči. To pomeni, da folija ne bo odstranila oziroma poškodovala barve vozila, če je bilo
barvanje profesionalno narejeno in popolnoma posušeno pred aplikacijo. Preveriti je treba, da je
barva vozila tudi OEM specificirana.
Samolepilne folije ORAFOL se lahko aplicirajo na plastične površine vozil, samo če so te površine
barvane oziroma popolnoma gladke.
4. Priprava vozila
a) Pred aplikacijo folije odpeljite vozilo v avtopralnico (brez ročnega čiščenja). Program čiščenja ne
sme vsebovati voskanja. Vozilo mora biti popolnoma čisto in suho pred namestitvijo folije.
b) Odstranite vse dele vozila, ki so v napoto namestitvi folije (še posebej zunanja ogledala, ročke na
vratih, brisalce...)
c) Preverite ali so na površini vozila še kaki ostanki voska ali sredstva za poliranje. Morebitne
ostanke odstranite z brezsilikonskim industrijskim citrus detergentom. Bolj trdovratne madeže
lahko odstranite s pomočjo sredstev za odstranjevanje mrčesa ali katrana
d) Nikoli ne uporabljajte detergentov, ki uporabljajo nanotehnologijo
e) Vse površine na katere se bo lepila folija je potrebno očistiti z ORACAL Pre-wrap čistilom ali
Isopropanolom. Ne uporabljajte alkoholov. Poskrbite, da so vsi ostanki detergenta popolnoma
odstranjeni

f) Poskrbite, da so vse površine, robovi in utori vozila popolnoma suhi. Skrbno odstranite vso vlago
izpod gumijastih tesnil.

5. Aplikacija ORAFOL samolepilnih folij
Zahtevani pogoji
Folijo lepimo v suhih, čistih, ne-prašnih in svetlih prostorih. Površina vozila na katero se lepi folija
mora imeti minimalno temperaturo, ki je navedena v tehničnih podatkih za folijo. Optimalen
rezultat dosežemo, če je temperatura površine vozila med 21-23ºC. Temperaturo površine vozila
lahko najlažje izmerimo s pomočjo infrardečega termometra.
Testna aplikacija
Zelo priporočamo testno aplikacijo folije po pripravi oz. čiščenju vozila. Preverite zlepljenost folije
24ur po testni aplikaciji. Ponovite postopek priprave vozila, če je zlepljenost folije prešibka, ali če
se pojavijo mehurčki pod folijo. Za primerjavo lahko vzporedno nalepite folijo na avtomobilsko
okno.
Zlepljenost folije je lahko nezadostna, če je bilo vozilo obdelovano s preparati, ki vsebujejo
nanotehnologijo. V tem primeru je potrebno še enkrat očistiti vozilo.
Osnovna navodila glede načina montaže folije
High Perfomance Cast folije brez strukturiranega (RapidAir) lepila se lahko pogrevajo in nameščajo
v vdolbine in utore. Pri zelo globokih in ostrih utorih in robovih, je folijo potrebno zrezati in prekriti
robove.
Folije s strukturiranim (RapidAir) lepilom so primerne za ravne ali lahko ukrivljene površine. Folije
se ne greje in ne polaga v globoke utore, ampak se jo zreže in prekrije robove.
Premium Structure Cast folije se zaradi njihove strukture ne smejo preveč raztegovati med
apliciranjem. Pri globokih in ostrih utorih in robovih, je folijo potrebno zrezati in prekriti robove.
Folije natisnjene s solventnim digitalnim tiskom se morajo razprostrte sušiti vsaj 72 ur, ne glede na
tip folije.
Za aplikacijo na okna vozil se lahko uporabljajo samo za to specificirane folije.

