
När du ska våtmontera:
Du behöver:
Folien
Måttband eller tumstock, för uppmätning av monteringsytan
Monteringsskrapa (MEDFÖLJER)
 - packa in den i en trasa för att minska repor på folien
Hobbykniv
Sprayflaska för monteringsvätska 1. Mät upp ytan där folien/klistermärket ska 

placeras.

2. Gör därefter ren ytan NOGA före monteringen 
(monteringsvätskan kan med fördel användas). 
DETTA ÄR MYCKET VIKTIGT EFTERSOM DAMM, SMUTS ELLER EV. 
FETTRESTER KAN HINDRA FOLIEN FRÅN ATT FÄSTA ORDENTLIGT 
PÅ YTAN.

3. Spraya monteringsvätskan i ett jämnt lager på 
den rena ytan där folien ska monteras.

4. Placera därefter folien med framsidan mot den 
våta monteringsytan. DETTA GÖRS FÖR ATT UNDERLÄTTA 
HANTERINGEN AV FOLIEN I DEN FORTSATTA MONTERINGEN.
Avlägsna skyddspapperet/filmen och spraya mon-
teringsvätska på limytan. OBS. NÅGRA FOLIER HAR EN 
GENOMSKINLIG OCH TUNN SKYDDSFILM, SOM KAN VARA LITE 
SVÅR ATT SKILJA FRÅN SJÄLVA FOLIEN. 

5. Vänd nu hela folien så att limsidan kommer 
mot ytan, där den ska monteras efter dina mått.
 Här kan det vara en fördel att vara 2 personer. 

Vänd

MONTERINGSVÄTSKA
Vatten - ½ liter,
Diskmedel - ½ tsk,
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Vid stora foliestycken kan det 
vara en fördel att vara 2 personer 
vid monteringen!
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Folie som metervara - folielogor - folietexter
pvc banderoll - mesh banderoll - tygbanderoll
dekaler - klistermärken - skyltar



OBS.: ALLA LUFTBUBBLOR SOM ÄR MINDRE ÄN 4 MM I DIAMETER KOMMER ATT FÖRSVINNA HELT EFTER EN TID, 
NÄR ALLT VATTEN HAR FÖRÅNGATS. 

6. Stryk ett kors med skrapan.
Skrapa från mitten ut till vänster, från mitten till höger, från mitten och upp samt från mitten och nedåt. 
TAG EN FYRKANT I TAGET. KOM IHÅG ATT BÖRJA FRÅN MITTEN AV KORSET OCH PRESSA ALLT VATTEN UT MOT FOLIENS KANT. 
SKRAPA VÄL, SÅ ATT DU ÄR SÄKER PÅ ATT FÅ UT ALLT VATTEN. 

7. 
A. TÄNK PÅ att ta till lite extra folie så den täcker mer än glasrutan, eftersom folien ska skäras till efter att 
den är monterad på fönstret!
B. För att skära till folien placeras den medföljande monteringsskrapan mot gummilisten. Skär sedan med 
hobbykniven längs monteringsskrapan, på den sida som vänder bort från gummilisten. 
C. Nu är folien färdigmonterad på ditt fönster. 

Skulle du ha otur och få en större luftbubbla som du inte lyckas 
skrapa ut, så kan du sticka en nål i kanten av bubblan och skrapa 
försiktigt från motsatt sida av bubblan mot nålhålet. 

Tillbaka
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FORTSÄTT HÄR VID MONTERING PÅ FÖNSTER!


