Monterings vejledning
Det færdige skilt består af 3 lag.
Øverst er der applikationstape, som er en form for ”malertape” der fastholder det udskårne
folie under monteringen.
I midten er selve folien hvor tekst, tal eller grafik er udskåret. Folien har lim på undersiden.
Når produktet er færdigmonteret, sidder kun folien tilbage.
Nederst er bagpapiret. Det har en hel glat overflade ind mod foliens limside så det er nemt at
fjerne fra folien.

Når skiltet skal monteres, skal man sørge for at den overflade det skal monteres på, er helt
ren og affedtet.
1
Placer skiltet på den ønskede position, og monter det med tape i hjørnerne.
Man kan se teksten gennem applikationstapen.

2
Placer et stykke lodret tape der nu skal fungerer som et ”hængsel” og fjern de to stykker tape i
den ene side.

3
Gnup hårdt på applikations tapen så denne sidder godt fast på folien.
Løft venstre side af applikationstapen ind til ”hængslet”.

Klip bagpapiret over og fjern det ved den stiplede linie.
Læg forsigtigt skiltet (applikationstapen og folien) ned igen samtidig med at der gnides fra
midten og ud mod venstre.

4
De sidste tape fjernes, og skiltet løftes nu i højre side og det sidste bagpapir fjernes.
Læg forsigtigt skiltet (applikationstapen og folien) ned igen mens der gnides fra midten mod
højre.
5
Gnid godt og grundigt oven på applikations tapen, så du er sikker på at folien bliver presset
godt mod underlaget.
Til sidst fjernes applikations tapen ved at trække den så fladt af som muligt.

Alternativt kan man tape skiltet i toppen, vippe skiltet op og fjerne hele bagpapiret på én gang.
Herefter ligges skiltet ned mens der gnides oppefra og ned.

Ved store skilte, eller på krumme underlag, kan der med fordel klippes op mellem bogstaverne,
og bagpapiret fjernes stykke for stykke.
Evt. små luftbobler under folien forsvinder i løbet af 1-2 uger.
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