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Montage-tips voor SFP Endurance PU-Folie
!!! SVP deze montage-tips alvorens montage aandachtig lezen !!!
Tips:

1. Zorg voor te beginnen dat alle benodigde gereedschappen onder handbereik zijn en dat de locatie vrij is
van temperatuurwisseling(vb.openen van garagedeur in winter).
2. Als u zich aan de montage-instructie houdt heeft u lange tijd veel plezier van uw beschermingsfolie.
3. Laat SFP beschermingsfolie 72 uur in positie “uitharden”. Evt. sproeiresten zullen verdampen wat zorgt
voor een “strak”resultaat. De folie bereikt pas na 72 uur bij circa 15 C. zijn definitieve kleefkracht.
Wanneer de temperatuur lager is verlengd de tijd overeenkomstig. Na de volledig geactiveerde kleefkracht
is reiniging in een autowasserette en/of met hogedruk geen probleem.

Na 24 uur uitharding

Na 48 uur uitharding

Na 72 uur uitharding

4. Verwijder eventuele blaasjes(luchtbelletjes, blaren) door er met een SFP scraper of een naald een gaatje in
te prikken(in lengterichtig) en zorgvuldig na te wrijven. Forceer hierbij niet, indien er beweging in de folie
ontstaat dan deze werkzaamheden na 72 uur uitvoeren.
De hechteigenschappen van de SFP beschermingsfolie met kleefstof zijn dan met het onderliggende
oppervlak geaklimatiseerd en optimaal uitgehard. Ook kan de folie iets terug worden getrokken en harder
op de folie wrijven zodat deze goed aan het oppervlak hecht.
5. Raak nooit de zelfklevende laag aan, vingerafdrukken zijn onuitwisbaar.
6. SFP beschermingsfolies zijn “autowasseretteproof”.Na acclimatisatie(circa 72 uur) kan men zo vaak men
wil de folie in een autowasserette en/of met hoge druk reinigen.
7. Gebruik van was en polish; Alles wat normalerwijs met het oppervlak gebeurt is ook op de
SFP beschermingsfolies toepasbaar. De folie verdraagt was en polish.
De hoogglanzende optiek van de hoogtransparante SFP beschermingsfolies blijven het mooist wanneer
deze circa 3 x per jaar wordt behandelt(inwrijven en uitpoetsen) met een kleurloze was of polish. Poets
hierbij in de richting “van de folie af”, anders kan de kantlijn zichtbaar worden door de gepoetste was of
polish. Ook als de folierand door was of poets is aangetast kan dit worden gereinigd. Het beste met vochtig
hygiënepapier.
8. SFP beschermingsfolies zijn verwijderbaar door lichte verwarming dicht op het oppervlak, bijvoorbeeld met
behulp van een SFP heteluchtpistool.
9. Leg de SFP beschermingsfolies nooit in de brandende zon en monteer de SFP beschermingsfolies ook
nooit in de brandende zon. Door de warmte kan vervorming en/of uitzetting optreden.
10. Monteer de SFP beschermingsfolies secuur in rust en met geduld, dit zorgt voor het mooiste resultaat.
11. Het is een voordeel om de SFP beschermingsfolie met behulp van een 2e persoon te monteren.
Met name bij gewelfd oppervlak is de kritische blik van een ander van enige afstand beslissend voor het
eindresultaat. Alleen werken kan m.b.v. schilderstape ook prima, alleen duurt het iets langer.
12. Zorg voor een secure markering van het te behandelen oppervlak, de maatvoeringen van het
oppervlaksjabloon en het snijformaat.
13. Zorg ervoor dat het aangebrachte vocht goed achter de SFP beschermingsfolie wordt weggewreven.
Eventueel de SFP beschermingsfolie nogmaals besproeien en met de rakel afwissen.
Hierbij iets meer druk op de scraper(en dus op de folie) uitvoeren zodat alle blaasjes verdwijnen.
________________________________________________________________________________________________________________________________
SFP is en blijft op zoek zijn naar uw uitdaging om,
Op alle transacties met ons zijn onze meest recente algemene voorwaarden van
duurzaam gelakte of gecoate oppervlaktes te
toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede.
behandelen tegen schadevorming
Op verzoek wordt u kosteloos een exemplaar van onze algemene voorwaarden toegestuurd.
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Blijken er na deze slotbehandeling nog blaasjes voor te komen dan is dit een teken dat er onvoldoende druk
is toegepast. Dit is an sich geen probleem, in de regel verdwijnen deze (vocht)blaasjes binnen circa 4
weken.
Veel succes
SFP Surface Film Protectives feliciteert u met uw aankoop en wenst u veel plezier en gemak in het gebruik op uw
toepassing. Indien u verdere vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen.
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