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Az MM-CC fóliákat azzal a céllal fejlesztették ki, hogy teljes felületén vagy részlegesen beborítson egy járművet melyen 

lehetnek homorulatok vagy domborulatok, vagy éles kiszögellések. A gépjármű sikeres dekorálásához megfelelő, 

korrekt technika alkalmazása szükséges, mely oktatással elsajátítható. Megfelelő gyakorlat szükséges a lehető legjobb 

eredmény eléréséhez.  

 
1. Minden esetben győződjünk meg arról, hogy a gépjárművet 

előzetesen, aprólékosan letakarították 

• Ez különösen fontos a homorulatok legmélyebben fekvő 

részein, illetve minden olyan helyen, ahol az anyag 

különös feszültségnek van kitéve, illetve a szélek 

mentén. A gépjármű csomagolása csak tiszta és száraz 

munkakörülmények között lehetséges, ahol lehetőség 

van arra, hogy a gépjárművet alaposan megtisztítsuk, 

biztosítsuk a megfelelő hőmérsékletet és azt, hogy a 

gépjármű teljes felülete száraz legyen. 

• Szükség van ismételt tisztításra, ha a gépjármű 

gyártása során viaszozott termékeket használtak, vagy 

ha a szilikon alapú termékkel kezelték. 

• A szállítás előtt hasznát viasz is pótlólagos tisztítást 

igényel.  

• Először meleg, szappanos vízzel tisztítsuk meg a 

járművet, használjunk  MetaMark Adhesive Removert, 

(ragasztó eltávolítót),  Metamark Surface Cleanert (  

felületi tisztítót) majd IPA segítségével mikroszálas, 

vagy szöszmentes anyaggal tisztítsuk le a felületet. 

• A nyomtatott dekoráció felragasztása előtt ismételjük 

meg a tisztítást a domborulatok és a kiszögellések 

mellett, illetve, ha a gépjárművet egy ideig nem 

használtuk. 

• A gépjármű tisztításával kapcsolatos részletek 

vonatkozásában tekintse meg a ‘Vehicle Preparation 

Guide’ című kiadványt. 

 
2. Minden esetben gondoskodjunk arról, hogy a felhelyezés  

megfelelő hőmérsékleti körülmények között történjék 
• A gépjármű hőmérsékletének 17-24°C között kell lennie.  

• Ennek biztosításához egy ventilátoros melegítőt tegyünk 

a gépjárműbe. 

• (1) A vinyl is hasonló hőmérsékletű legyen. 

•  A gépjármű legyen teljesen száraz, a folyamatot 

végezzük tiszta üzemi körülmények között.  

• Csak szárazon használjuk a fóliát. Minden 

szennyeződés vagy nedvesség csökkenti a tapadási 

szilárdságot.  

• Ha vizes alapú festéket használtunk előzetesen, az is 

csökkenti a tapadási szilárdságot. 

• A felhasználónak kell eldöntenie, hogy használ-e 

folyamathoz primert.  

 

3. Milyen technikával fóliázzuk a mélyedéseket?  

• A mélyedésekben kell a fóliának a legjobban ragadnia a 

felülethez, mivel itt van a legnagyobb feszültségnek 

kitéve. Az a helyes technika, ha a mélyedés 

környékéből kiindulva enyhe, egyenletes melegítést 

alkalmazva helyezzük fel a fóliát. Határozott nyomással 

illesszük az adott helyre, majd ezt követően enyhén 

dörzsöljük. 

• Ne nyújtsa túl a fóliát. Ha 50 %-kal túlnyújtja a fóliát, 

akkor ez a tapadási szilárdságot akár 35 %-kal is  
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csökkentheti.  

• Dupla csatornák esetén a két oldalt egymás után 

helyezzük fel. Mindkét csatorna esetén a mélyedés 

környékének melegítésével érjük el a fólia nyúlását. Ne 

nyomogassa a csatorna közepét, mert ez 

meghibásodásokhoz vezethet. 

 

4. Hogyan használjuk a fóliát konvex szögek befedéséhez 

• Ezekhez a területekhez előnyújtjuk a fóliát, majd a 

laposabb területekről indítva helyezzük fel, enyhe, 

egyenletes melegítéssel.  

• Ne feszítsük a fóliát a konvex részek szélei felé a felesleg 

eltávolítása érdekében, mert ez a film 

felhólyagosodásához, esetleg fellazulásához vezethet. 

 

5. Ne illesszük össze hosszában az elemeket a mélyedésekben  

• Ez egy meghibásodási pontot, hiba lehetőséget okozhat. 

A fóliát teljes szélességben használjuk, és úgy tervezzük 

a panelt, hogy a gépjármű lapos felületén legyenek az 

illesztési pontok. Tervezzük a panelt kiterített helyzetben, 

hogy a lehető legkedvezőbb anyagfelhasználást érjük el.  

• Úgy határozzuk meg az illesztési pontokat, hogy az 

átfedések vagy lefelé legyenek, vagy az utazási iránnyal 

szemben.  

 

6. A mélyedésekben és a széleken melegítse utó a fóliát 

• Közvetlenül az alkalmazást követően melegítse fel a fóliát 

100-105°C-ra. A felületi hőmérsékletének méréséhez 

használjon non-kontakt digitális hőmérőt. 

• Az utómelegítés rendkívül fontos a teljes tapadás 

eléréséhez. 

• Később ne kísérelje meg az utó-melegítést, mert a 

ragasztó már elkezdett működni, s ez jelentősen 

csökkentheti a tapadási szilárdságot.  

• A túlmelegítés hatására a fólia elválhat a hordozótól. 

 

 
7. A bent rekedt levegő eltávolítás. 

• Próbálja elkerülni, hogy levegős maradjon a fólia. A 

hólyagok kiszúrásával lehet kiengedni a benn rekedt 

levegőt. De mindenképpen próbálja ezt a lapos helyeken 

kiengedni, ahol kisebb az anyagban a feszültség.  

 
 

MetaSure Jótállás  

 
MetaWrap MD-X® termékre is kiterjed a  MetaSure garancia program. Adatlapért és a garanciával kapcsolatos információkért kérjük, 
keresse fel weblapunkat  www.metamark.co.uk/technical 
 
 
 
 
 
 

További műszaki segítség: technical@metamark.co.uk  +44 (0)1483 571111 
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