Monteringsinstruktioner nybörjare
1.
1.1 Rengöring
Det är väldigt viktigt att rengöra bilen noggrant innan montering av VN Vinyls vinyler från damm, smuts och
andra ämnen som kan försämra vinylens vidhäftning.
Börja med att tvätta bilen med vatten och bilschampo utan vax. Se till att bilen är torr innan ni går in på
nästa steg av rengöring.
1.2 Slutrengöring
Innan du börjar montera vinylen måste du genomföra en slutrengöring. Torka rent utsidan, kanterna och
baksidan(Där du skall vika in vinylen) Använd en luddfri trasa/duk och Isopropanol.
Säkerställ att bilen är rengjord och det inte finns några vaxrester eller andra ämnen som kan göra att vinylen
släpper.

2.
2.1 Montering
VN Vinyls vinyler bör torrmonteras men kan våtmonteras på släta ytor.

Säkerställ innan du börjar montera att bilens yta samt vinylen är minst 15°C
(Rekommenderat 20°C eller varmare)
Lägg vinylen på den platta ytan utan att ta bort pappret på baksidan. Tejpa fast några bitar ”håll”
maskeringstejp eller använd VN Magneter Art nr: 1-6080 för att hålla vinylen på plats. Se till att du
har ca 4-6cm runt om för att kunna vika in vinylen på baksidan, Klipp eller skär bort överflödigt
material.

2.2
Placera en bit ”monterings” maskeringstejp över vinylen eller använd VN Magneter Art nr: 1-6080
för att spänna vinylen, När du säkerställt att vinylen sitter på plats så tar du bort ”håll” tejpbitarna
som höll vinylen på plats och har enbart kvar ”monterings” tejpen kvar.

2.3
Säkerställ att tejpen eller VN Magneter Art nr: 1-6080 kommer hålla vinylen på plats under tiden
du monterar.

2.4
Ta försiktigt bort pappen på baksidan ovanför ”monterings” tejpen eller VN Magneter Art nr: 16080.

2.5
Använd en sax eller en rakbladskniv Art nr: 1-6030 för att försiktigt skära bort pappen på baksidan
ovanför ”monterings” tejpen eller VN Magneter Art nr: 1-6080.

2.6
När du tagit bort pappen enligt steg 2.5 så börjar du montera vinylen med en Filtklädd skrapa Art
nr: 1-6464 så vinylen fäster på ytan.
Använd värme och tryck vid behov.

2.7
Ta bort ”monterings tejpen” eller VN Magneter Art nr: 1-6080.
Ta sedan bort resten av pappen på baksidan och med stora drag använd den filtklädda skrapan Art
nr: 1-6464 för att ta bort bubblor och långsamt gör så vinylen fäster på ytan.
Jobba alltid från mitten och utåt.

2.8
Använd den filtklädda skrapan Art nr: 1-6464 och tryck in vinylen försiktigt in i kanterna så du
tydligare ser var du ska skära bort det överflödiga materialet.
Tänk på att spara ca 1-2cm som du kan vika in på baksidan.

3.
3.
Slutligen skär du bort allt överflödigt material, Vik in vinylen bakom alla kurvor och kanter.
Använd en varmluftspistol eller hårfön för att sakta värma alla kanter för att limmet skall sätta sig
och vinylen skall ”tappa minnet”

