DEKOR PALUBNÍ DESKY

NÁVOD K INSTALACI
Upozornění: Bezpodmínečně dbejte instalačního návodu, neboť
jenom tak bude zaručeno dokonalé přilnutí dekoru k palubní desce!
Dříve než začnete s instalací dekoru, zjistěte si kam přesně budou
jednotlivé díly dekoru lepeny. Dále doporučujeme začít jednoduchými
menšími díly, jež mají co nejmenší počet výřezů apod.
1. Čištění podkladu
Pro zaručení dostatečné pevnosti přilnutí dílů a jejich odolnosti proti
extrémnímu teplu či mrazu je nutné mít povrch pro lepení dekoru vždy
bezvadně čistý a odmaštěný. Všechny plochy k lepení je nutné dokonale
a pečlivě odmastit přiloženým odmašťovacím ubrouskem, jež je součástí
balení. Po otevření obalu odmašťovacího ubrousku byste měli ubrousek
ihned upotřebit, neboť látka jíž je ubrousek napuštěn rychle vyprchá a
ubrousek tak záhy vyschne.
2. Doporučení výrobce
Výrobce doporučuje neinstalovat dekor při teplotě nižšší, jak +12°C.
Náhradním řešením při nižších venkovních teplotách může být nějaký
uzavřený vytápěný prostor (garáž, dílna, hala). V případě chladného
období s teplotou nižší jak +12°C a v případě že nemáte možnost
instalovat dekor v nějakém vyhřátém uzavřeném prostoru, dbejte těchto
pokynů: Očištěné a odmaštěné plochy k lepení ohřejte fénem na teplotu
asi +30°C až +50°C. Tak zajistíte optimální podmínky pro dokonalé
přilnutí samolepícího interiérového dekoru.
3. Sejmutí dekoru z transportní fólie
Nyní sejměte díl dekoru z přenášecí fólie - při tomto kroku je vždy nutné
vyvarovat se dotyku prstů se samolepící plochou dekoru a dbát na to, aby
se na samolepící plochu dekoru nedostala žádná nečistota a špína. Aby
se samolepící plocha dekoru nepoškodila či nezašpinila, měl by být díl
dekoru držen pouze za své okraje.
4. Ohřívání dílů dekoru
V případě chladného období s teplotou nižší jak +12°C musí být díly
dekorů zahřáty pomocí fénu, neboť ohřevem se stanou jak samolepící
plochy dekorů, tak samotné lepené dekory flexibilní a ohebné a tím se
lépe přizpůsobí vnějším tvarům palubní desky. V případě teplejšího
období zahřívání dílů dekoru neprovádějte, neboť ohřevem se zesiluje
účinek lepidla a při případné korekci polohy dekoru v případě
nepovedeného usazení by toto bylo znesnadněno.
5. Připevnění dílů dekoru
Z důvodu případné korekce polohy dílů dekoru usazujte díly na své místo
nejprve bez přitisknutí. Je-li dekor správně usazen, přitiskněte jej pevně
směrem od prostředku k jeho okraji.
Nakonec, když jsou všechny díly dekoru přesně usazeny a pevně
přitisknuty je zapotřebí VŠECHNY díly dekoru ohřát fénem. Díly se tak
bezvadně přizpůsobí svému podkladu. Ohřátím dílů dále dojde k
dodatečnému zvýšení účinku lepidla a tím se ještě více zlepší jejich
přilnutí. Nyní všechny díly ještě jednou přitlačte a potom dekor zbavte
otisků prstů. Tento postup je obzvláště vhodný při teplotě nižšší, jak
+12°C.
Šťastnou cestu Vám přeje Milotec Auto-Extras

