
  
 

 

Előkészítés 

Biztosítsuk, hogy az üveg tiszta legyen, ehhez használjunk meleg, szappanos vizet, majd zsíroldószert, 

például isopropanolt (vagy metil alkoholt) és szöszmentes rongyot. Keményebb felrakódásokat el lehet 

távolítani pengével az üveg felszínéről. Tisztítsuk le a széleket annak érdekében, hogy a piszok ne kerüljön 

a fólia alá. Ha ez nem lehetséges, úgy vágjuk le a fóliát pár milliméterre a szélektől, hogy legyen egy szűk 

rés. 

Vágjuk le a fóliát és a linert az üveg keskenyebb feléhez igazodva, úgy, hogy hozzá lehessen férni a másik 

oldalhoz is.  

 
A fólia applikálása-sztenderd ragasztó esetén 

• Illesszük az applikáló fóliával ellátott grafikát a végleges pozícióba 50mm széles maszkoló szalag 

segítségével a felső szélen, vagy az egyik oldalán rögzítve. 

• A rögzített résztől indulva óvatosan kezdjük el a hordozót 15°szögben lehúzni a filmről. Alaposan 

simítsuk a fóliát az üvegre, majd távolítsuk el az applikáló fóliát is. 

• A Metamark Etch üveg fóliát lehet “nedvesen” is applikálni, nemezelt szélű gumibetét használatával. 

Óvatosan vegyük le a hordozót (a hátoldalon lévő papírt), de közben győződjünk meg arról, hogy 

sem a ragasztóra sem az üvegre nem került szennyeződés. Nedvesítsük be a ragasztót és az 

üveget egy spray segítségével. (500 ml víz / 2 ml mosogatószer). Applikálás során a bent ragadt 

levegőt könnyen ki lehet szabadítani, ha felemeljük, majd ismét visszatesszük a fóliát még nedves 

állapotában. 

• A megmaradt két szélt levághatjuk. Egy éles pengét helyezzünk egy műanyag simító mellé az üveg szélén. 
A simító a keret felé, a penge az üveg felé álljon. A kettőt együtt vezessük le az üvegen. 
 

Vágott, stancolt grafika alkalmazása-csak nedves applikálás    
Az applikáló fólia használatakor megfelelő időt kell hagyni ahhoz, hogy az applikáló folyadék kiszáradjon, 
kellően tudjon tapadni, mielőtt eltávolítjuk az applikáló fóliát. Ez különösen hideg üveg esetében akár 24 
óra is lehet.  
 

 
A fólia alkalmazása – MetaScape- légcsatornás ragasztó 

• Metascape Etch üveg fóliát “szárazon” kelli applikálni, filc szélű simítóval.  

• Illesszük az applikáló fóliával ellátott grafikát a végleges pozícióba 50mm széles maszkoló szalag 

segítségével a felső szélen vagy az egyik oldalán rögzítve. 

• A rögzített résztől indulva óvatosan kezdjük el a hordozót 15°szögben lehúzni a filmről. Alaposan 

simítsuk a fóliát az üvegre, majd távolítsuk el az applikáló fóliát is. 

  Figyeljünk arra, hogy ne nyomjuk meg túlzott erővel a fóliát a simítóval egyes pontokon, mert ez nyomot 

hagyhat rajta. 

• A megmaradt két szélt levághatjuk. Egy éles pengét helyezzünk egy műanyag simító mellé az üveg szélén. 
A simító legyen a keret felé, a penge az üveg felé. A kettőt együtt vezesse le az üvegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Metamark (UK) Limited 
Luneside • New Quay Road • Lancaster • LA1 5QP • Tel +44 (0)1524 387140 • Fax +44 (0)1524 387147 sales@metamark.co.uk 

Metamark House • Octimum Business Park • Forsyth Road • Woking • GU21 5SF • Tel +44 (0)1483 571111 • Fax +44 (0)1483 570540 www.metamark.co.uk 

Etch Effect felhasználási útmutató 

Üvegre applikálás 

mailto:sales@metamark.co.uk
http://www.metamark.co.uk/

