Magnetická reklama nejen na auto
Návod k používání magnetické fólie.
Pokud folie přijde zarolovaná, je potřeba na pár hodin naložit na rovnou kovovou část a nechat vyrovnat –
třeba lednice.
Před vlastním použitím magnetické reklamy na automobil je nutností , aby auto s čerstvě navoskovaným
povrchem bylo řádně zaschlé ( min 48 hodin.) . Při instalací na nový automobil nebo čerstvě nalakovaný je
potřeba vyčkat (min.90 dni) , aby byl lak dostatečně vytrvrzelý.
Samotná aplikace fólie je velmi snadná . Povrch dostatečně očistěte od prachu a nečistot.
Fólii přiložte jedním rohem, nejlépe při pokojové teplotě (cca 20 °C) a zbytek nechte volně dolehnout na
vozidlo.
Pozor na vzduchové bubliny !
Pokud se vám instalace na poprvé nepovede , fólii sejměte a opět postupujte dle návodu .
Fólii se nesnažte vyrovnávat nebo protahovat, mohlo by dojít k poškození.
Pravidelným snímáním fólie zabráníte hromadění nečistot a vlhkostí pod ní.
Nečistota pod fólií by mohla poškodit lak vozu.
Magnetická fólie nesmí být používána při teplotě pod -15 °C nebo nad 70 °C.
Ztrácí tím na účinnosti.
Při znečištění magnetické fólie a jejím podkladu je možnost čištění měkkým hadrem
a šetrným čistícím prostředkem. Poté nechte volně zaschnout.
Magnetickou reklamu po sejmutí z vozu skladujte na suchém místě .
Fólii je možno srolovat , ale pozor magnetickou stranou směrem ven.
Pokud je potřeba uložit více fólií na sebe, ukládejte vždy nemagnetickou stranu na magnetickou, v opačném
případě by mohlo dojít ke vzniku skladů vlivem vzájemného odpuzování pólů magnetu.
DŮLEŽITÉ !
Nepoužívejte na přelakované povrchy, nekovové tmely, dřevěné nebo vinylové povrchy. Výslovně
upozorňujeme na to, že magnetické fólie mohou u některých laků (například metalických) způsobovat
zabarvení! Je proto doporučeno provádět pravidelné kontroly. Při použití magnetických fólií na přelakované
plochy (druhý lak) může docházet k mírným změnám barevného odstínu, proto toto použití nedoporučujeme.

Nedodržování pokynů pro údržbu a čištění může mít za následek poškození povrchu vozidla a/nebo
magnetické fólie jako takové. Neručíme za škody, které vzniknou nesprávným použitím nebo nedodržováním
pokynů pro údržbu a čištění.

Základem tedy jsou tyto věci
•očistit místo, kam se fólie přikládá
•pravidelně kontrolovat, jestli dobře drží
•minimálně 1x týdně sundat fólii a vyčistit jak plochu auta, tak samotnou fólii
•během provozu se pod fólii dostává prach a ten může mít za následek nedostatečnou přilnavost ke
karosérii
Zkušenosti z praxe
•sami používáme již 4 roky
•1x týdně sundat a vše očistit ( je to na pár minut )
•myčka: 1) sundaf fólii 2) vyčistit fólii 3) umýt auto 4) vysušit 5) přložit zpět

Během 4 letých testů se neosvědčilo
•nechávat fólii na autě několik měsíců a nečistit prostor pod ní ( dostane se pod ní tolik prachu a drobných
kamínků, že může jednoho dne odletět z auta )
•nechávat fólii na autě, když myjete wapkou ( díky silnému tlaku se z druhé strany fólie vytvoří nerovnosti
a mikro dírky od kamínků, které jsou pod ní a může dojít jak k narušení laku, tak ke špatné přilnavosti )

Závěr
Jedná se o skvělou, levnou reklamu, kterou můžete použít kdykoliv chcete.
Při dodržování péče vše funguje, jak má.

