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MONTERING AV FOLIE

KRAV TIL UNDERLAG
Folie kan monteres på nesten alle underlag og overfl ater, som f.eks. glass, plast og malt tre. For at 
folien skal feste seg tilstrekkelig må det være under disse forutsetningene:

Underlaget må være rent
Alle underlag må rengjøres og avfettes før folie kan monteres. Husk at selv nyvaskede og nymalte fl ater 
kan være støvete innen kort tid. Sørg for å rengjøre og avfette hele overfl aten, også inntil hjørner og 
kanter.

Underlaget må være tørt
Fukt vil gjøre at folien ikke sitter ordentlig, og kan forårsake at bobler under folien fryser ved lave tem-
peraturer. Fukt på underlaget skyldes enten:
• Mangelfull tørking etter rengjøring og / eller montering
• Mangelfull herding av visse materialer
• Kondensasjon ved lave temperaturer
• Miljø med høy fuktighet

Underlaget må IKKE være porøst
Porøse underlag absorberer fukt, og vil derfor gi utfordringer som beskrevet over.

Underlaget må være glatt
Det er vanskelig å feste folie på ujevne eller grovt strukturerte overfl ater. Som tommelfi ngerregel anbe-
fales det ikke å montere på fl ater med grovere struktur enn et sandpapir med korn 150. 

Merk:
• Ikke monter folie på umalt stål eller metall. Dersom det er bare fl ekker eller rustfl ekker på malt 

metal eller stål, bør overfl aten males og herdes på ny før montering.
• Siden tre absorberer fukt må alle overfl ater og kanter dekkes med et tykt lag med maling av god 

kvalitet. På utsiden må alle overfl ater behandles både met et strøk grunning og et strøk maling som 
er beregnet på tre. 

• Unngå montering på malte overfl ater som har en tendens til avskalling. Slike overfl ater må grunnes 
og også eventuelt males før montering.

• Noen typer maling kan trekke gjennom folien.
• Noen typer underfl ater kan misfarges av folien. 
• Unngå maling som avgasser eller inneholder komponenter som er vanskelig å feste til.
• Følg nøye tørke- og herdetidene på lakk og maling gitt av produsentene. Umalt maling avgasser, 

noe som vil kunne forårsake at folien ikke fester seg optimalt eller at den skades.



RENGJØRING FØR MONTERING
Rengjør overfl aten rett før montering av folien. Støv og annet smuss samler seg raskt og kan forhindre 
foliens festeegenskaper.

Rengjøring på de fl este overfl ater utendørs og innendørs: 
Vask med vann og rengjøringsmiddel oppløst i lunkent vann. Unngå såper eller midler som inneholder 
voks, olje eller lakkforselger. Tørk godt av med lofritt papir.

Merk:
• Visse typer vindusrens inneholder voks, disse bør unngås.
• Vaskehaller benytter kjemikalier som kan hindre foliens festeegenskaper (gjelder kjøretøy).
• På oljete eller fettete overfl ater innendørs (f.eks. kjøkken) anbefales rengjøring med ammoniak-

kalkohol. Dette gjøres i henhold til forhandlerens anvisning. 
• Rødprit eller isopropanol kan benyttes til rengjøring, dersom du er sikker på at underlaget tåler 

dette. Mens rødprit inneholder fargestoff  og potensielt kan misfarge underlaget, er isopropanol 
uten fargestoff .

Vi tar ikke ansvar for feil som oppstår på grunn av feil eller mangelfull rengjøring.

MONTERING
Du trenger:
Monteringsskrape / tapetsletter (skrapen må være myk, så den ikke skader folien)
Maskeringstape
Sprayfl aske med vann og ca 1 ss Zalo

Sørg for at underlaget er rengjort og eventuelt avfettet, som beskrevet over.

Sørg for at underlaget temperert, folien vil ikke feste seg på kalde eller frosne overfl ater. Vinterstid bør 
underlaget tempereres innendørs.

Slik monterer du folie:
1. Mål og plasser folien der du ønsker den montert. Bruk gjerne maskeringstape i overkant / under-

kant av folien. 
2. Løft så opp folien og fjern bakpapiret med et jevnt trekk (trekk bakpapiret fra folien – aldri folien fra 

bakpapiret). 
3. Gi en liten dusj med såpevannet, og lag en tynne hinne av vann der folien skal sitte.
4. Bruk monteringsskrapen / tapetsletteren til å montere folien, ved å dra fra midten og ut for å fjerne 

vann og bobler. Lag en vinkel med skrapen for å sikre at all luft blir skjøvet fremover og ut, ca 3 cm 
av gangen for å unngå luftbobler. Gjenta dette til vannet under er helt borte. (Merk: så lenge det er 
bløtt under folien, kan du ta av folien igjen og justere den underveis)

5. Tørk forsiktig over folien med et tøystykke for å fjerne overskytende vann.

Folien må herde / tørke i 1-2 døgn før den sitter ordentlig.
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FJERNING AV FOLIE
Vår folie er avtakbar og kan enkelt fjernes. Dette gjøres ved å varme folien med varmepistol eller 
hårføner, og så dra av folien forsiktig av når den er varm. 

Merk:
Underlaget kan i noen tilfeller skade, misfarge eller avskalle på grunn av folien. Det er derfor viktig at 
du følger våre anbefalinger for underlaget, som beskrevet tidligere i denne veiledningen. Reklame-hu-
set.no AS / Printhub tar ikke ansvar for skader som oppstår ved fjerning av folie.

Dersom du er usikker på om underlaget tåler fjerning av folie, kan du ta vår enkle underlagstest:
1. Fest 2-3 cm med Scotch® Tape 610 på overfl aten med en plastskrape
2. Trekk så av tapen i et langt, røft trekk, med en vinkel på 135 grader.
3. Dersom du drar med deg materiale fra underlaget i denne prosessen, så egner den seg ikke for 

foliering.

Spørsmål? Du når oss på info@reklame-huset.no
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