
Monteringsråd för AVTAGBAR solfilm(utan klister).

Vätskeblandning, några droppar(4-6) diskmedel(YES utan doft) per liter
vatten. (Om man har i för mycket diskmedel kan detta resultera i små vita
prickar när filmen torkat in). Om kravvattnet är "hårt" behövs inte lika
mycket diskmedel som när kranvattnet är "mjukt". Kalkrikt vatten kan ge vita
prickar när filmen torkat Om du är osäker på vattenkvaliteten använd renat
vatten. 20litersdunk på batterifirma brukar ligga runt 250:-, 1liters kostar
ca 20:-.

Solfilmen behöver inte krympas eller formas eftersom denna är mjukare än vanlig solfilm.
Vid skärning av solfilm mot glas rekommenderas en rostfri rakbladskniv, 
varsamhet och EJ dra för hårt med kniven vilket kan repa glaset.
(För solfilm som inte är färdigskuren: lägg solfilmen på utsidan av glaset och lys med en lampa 
inneifrån bilen och skär enligt önskad form.)

0) Renlighet är a och o.
1) Rengör rutorna väl. Någon form av sprit med grov tvättsvamp brukar lösa
upp den mesta "skiten". Var dock försiktig på värmeslingor och övriga sensorer.
2) Spraya vätska på rutans insida och dra undan med "fönstergummiskrapa".
Den typen av skrapa får med sig alla små dammpartiklar.
3) Blöt rutans insida på nytt.
4) Skölj av solfilmen. Spraya monteringsvätska på filmen.
5) Se till att ha rena händer och fingrar när du tar i filmen.
6) Montera dit filmen utan att komma åt med filmens insida mot kanter,paneler mm.
På dörrsidor kan man fösa ner solfilmen bitvis längsmed listen i nederkant. Beroende på hur detta är 
tillverkat och hur händig man är kan man behöva lossa dörrsidan och ta bort listen i nederkant för att 
enklare kunna montera dit filmen.
7) Spraya rikligt med vätska på filmens utsida innan du drar undan vätskan.
8) Pressa med skrapan med överlappande drag. Spraya vätska och dra aldrig med skrapan utan 
vätska. Upprepa vid behov. Att börja pressa uppeifrån och ner brukar vara det bästa sättet.
9) Pressa inte för hårt med skrapan vilket kan skada filmen och töja ut den för mycket.

Att gå lugnt och metodiskt tillväga är att föredra. Montering bör ske i lokal med en kringtemperatur runt 
20C. Se till att det inte är drag genom lokalen vilken kan dra med sig damm under montaget. Skölj av 
golvet och låt sedan golvet vara ordentligt blött, detta gör att damm och smuts kommer att lägga sig på 
golvet och inte i luften under tiden för montage. Under vintertid eller risk för minusgrader kan det vara 
bra att låta bilen stå i varmgarage ett dygn med öppna dörrar efter montage. Man kan även ha i lite 
industrisprit (98%) för att minska risken för att fukten som finns kvar mellan rutan skall frysa. Beroende 
på hur man monterat och pressat undan vätskan så kommer det att vara kvar vätska mellan film och 
glas. Vätskan kan finnas kvar upp till flera veckor därför skall man inte använda fönsterhissarna på 
minst 2 veckor efter montage. Andra tekniker och tillvägagångssätt kan såklart användas som kan 
passa just dig eller andra typer av glas bättre. 

© Copyright – Soyafilm.se ® 


