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Návod k instalaci
Aplikační nářadí a materiál potřebné k úspěšné aplikaci:
 Turbo stěrka žlutá malá
 3M zlatá (Lidco) s držákem stěrky Lidco
 Papírové ubrousky, utěrka z mikrovlákna
 Lahev XPEL instalačního gelu s rozprašovačem
 Izopropylalkohol 99 %
 XPEL PPF Sealant tmel (ochranná politura) a silikon Remover
 Nůž Olfa SVR-2
Všeobecné pokyny:
1. Instalace by měly být vždy prováděny v kontrolovaném prostředí s teplotním rozmezím 15-32°C. Aplikace by
nikdy neměly být prováděny ve větrných podmínkách nebo na přímém slunečním světle.
2. Kontakt s lepidlem na fólii musí být co nejkratší a prsty by měly být vždy mokré, ošetřené mýdlem, aby
nedošlo k přilnutí lepidla fólie a nezůstaly otisky.
3. Připravte roztok smícháním 99% Isopropylalkoholu a vody v poměru 1:10 a všechny hrany kde má fólie držet,
dokonale přetřete.
4. Znečištění, jako je silniční dehet, tuky, oleje, vosky, by měly být odstraněny před aplikací.
5. Demontujte všechny části, jejichž obřezání může narušovat konečný vzhled.
6. Fólie se může skládat z více ochranných vrstev, shora i ze spodu, aby nedošlo k poškození materiálu při
přepravě. Před zahájením instalace, doporučujeme oddělit jednotlivé části od sebe.
7. Nařežte nebo nastříhejte fólii CarShell na rozměr instalované plochy.
8. Nastříkejte roztok XPEL na instalovanou plochu a případně také na fólii.
9. Položte díl fólie CarShell na instalovanou plochu. Krouživými pohyby uvolněte fólii. Fólie se musí volně
pohybovat na ploše, pokud se nepohybuje, zvedněte kus a postříkejte část znovu.
10. Stěrka musí po fólii klouzat, proto nastříkejte XPEL gel i na horní část fólie.
11. Stěrkou si lehce vytlačíme střed od shora dolů a poté silnějším tlakem postupně od středu ke kraji až do
úplného vytlačení XPEL gelu.
12. Bubliny mají tendenci měnit křivky a kontury instalované plochy. Ačkoliv se nadměrné natahování
nedoporučuje, v některých fázích instalace je požadováno, aby se křivky vyrovnaly vytažením fólie.
13. Pokud po vytlačení bude fólie větší než instalovaná část, fólii zahneme (v případě kapoty), popř. zlehka (jen
do půlky materiálu) nařízneme a odtrhneme.
14. Pokud dochází ke zvedání konců fólie, použijeme roztok Isopropylalkoholu a vody v poměru 1:10, stříkneme
do inkriminované oblasti a stěrkou s ubrouskem, setřeme přebytečný gel.
Péče, ošetření:
• Vrstva XPEL PPF Sealant tmel politury by měla být použita na fólii co nejdříve po instalaci, aby uzavřela póry ve fólii
a zabránila přebarvení a žloutnutí fólie.
1. Naneseme tenký film, který necháme zaschnout několik minut.
2. Po zaschnutí rozleštíme suchým hadrem. Tím se uzavřou veškeré póry a zabrání se narušovaní povrchu
kyselými dešti, špíny ze silnice a vzduchu.
3. Znovu použijte XPEL PPF Sealant tmel polituru nejméně jednou za 6 měsíců (doporučeno 1x za 3 měsíce).
• Vůz myjte nejdříve po 48 hodinách po instalaci
• Vyvarujte se použití automobilových vosků s obsahem nafty nebo petroleje.
• Nepoužívejte žádné abrazivní pomůcky nebo agresivní chemikálie na CarShell fólie.
• Při použití vysokotlaké vodní pistole nepokládejte trysku přímo na okraji polepené plochy, protože
může dojít k zvedání fólie.
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