
Folieoppervlak besproeien. Nadat u de tintfolie 
hebt geplaatst, besproeit u de voorzĳ de van de fo-
lie met water. Dit is noodzakelĳ k om te voorkomen 
dat het oppervlak van de folie bĳ  de volgende ver-
werkingsstap wordt beschadigd.

 Vocht wegstrĳ ken. Strĳ k nu vanuit het midden 
naar de randen alle vocht tussen ruit en folie vol-
ledig weg met de bĳ gesloten rubber foliewisser. 
Schuif hiertoe de greep over het dikke uiteinde van 
de meegeleverde foliewisser. Trek bĳ  het wegstrĳ -
ken van het vocht uitsluitend de zachte rubber lip 
over de folie. Gebruik een zachte katoenen doek 
om de waterresten en het weggestreken vocht te 
verwĳ deren. Let op: Zorg ervoor dat u de folie ook 
goed in de hoeken aanbrengt. De randen en de 
hoeken van de door u aangebrachte zonwerende 
folie mogen de rubber afdichting resp. het raam-
kozĳ n nergens raken. Wanneer dit wel het geval 
is, kan dit negatieve uitwerkingen hebben op de 
hechting van de folie op de ruit.
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Gebruikershandleiding
• Lees de handleiding volledig door voordat u de folie aanbrengt!
• Verdere benodigdheden: glasreiniger, meetlint, hobbymes, liniaal, plantenspuit en een (papieren) handdoek.

SCHADUWFOLIE
Klee�  statisch zonder kleefmiddel

Ruit reinigen. Reinig uw ruit met een overal in de 
handel verkrĳ gbare glasreiniger. 

Opmeten. Meet de ruit op. Hierbĳ  is het van belang 
dat u het vlak binnen de rubber afdichting resp. het 
raamkozĳ n opmeet. Wĳ  adviseren u om tussen de 
folie en het raamkozĳ n een afstand van 2 mm vrĳ  
te houden.

 Op maat snĳ den. Leg de folie op een ondergrond 
die schoon en vlak is (en niet op de vloerbedek-
king vanwege statische elektriciteit). Snĳ d de fo-
lie met behulp van een liniaal en hobbymes op de 
gewenste maat. Let op: de folie is iets donkerder 
van kleur! Ter bescherming tegen krassen is de 
folie aan beide zĳ den voorzien van een doorzich-
tige beschermfolie. Deze is duidelĳ k dunner dan de 
tintfolie en volledig doorzichtig.

Ruit besproeien. Meng in een plantenspuit enkele 
druppels afwasmiddel met koud water. Besproei 
de ruit (aan de binnenzĳ de) op royale wĳ ze met dit 
mengsel. Door de mix van water en afwas¬middel 
in een aanzienlĳ ke hoeveelheid op de ruit te sproei-
en kan de tintfolie later eenvoudig op de ruit wor-
den gepositioneerd. Let op: het gebruik van water 
is absoluut noodzakelĳ k voor de hechting van de 
folie!

Beschermfolie lostrekken. Trek de beschermfo-
lie los van de voor- en achterzĳ de van de tintfo-
lie. Hierbĳ  begint u in een hoek. Breng de tintfolie 
direct na het lostrekken van de doorzichtige be-
schermfolie op de ruit aan. Wanneer delen van de 
tintfolie elkaar raken, zorgt u ervoor dat deze delen 
van de tintfolie voorzichtig van elkaar loskomen. 
Let op: zorg ervoor dat de tintfolie niet in aanraking 
komt met stofdeeltjes en pluisjes wanneer u de be-
schermfolie hebt verwĳ derd!

Tintfolie aanbrengen. Plaats de tintfolie op de 
natte ruit (binnenzĳ de!), waarbĳ  u erop let dat dit 
gebeurt met de zĳ de die in opgerolde toestand de 
binnenzĳ de was te herkennen aan het buigen van 
de folie. Nadat u de ruit eerst met een fl inke hoe-
veelheid van het mengsel van water en afwasmid-
del hebt besproeid, kan de folie probleemloos op 
de juiste plek worden geschoven. Mocht dit onver-
hoopt niet mogelĳ k zĳ n, dan haalt u de folie eraf en 
besproeit u de ruit opnieuw overvloedig. 
Let op: gebruik geen kleefmiddelen voor de tintfo-
lie! De folie hecht zich statisch vast zonder kleef-
middelen.
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OPMERKINGEN
 • De doorzichtigheid van de folie verbetert binnen een periode van 2 à 3 dagen 

zodra de waterresten tussen folie en ruit zĳ n verdampt.
 • Pas de folie alleen toe aan de binnenzĳ de van de ruit.
 • De garantie van sommige glasleveranciers vervalt indien er folie op de ruit 

wordt aangebracht. De ruit breekt normaliter niet door raamfolie. De raamfo-
lie kan wel een al bestaand gebrek zichtbaar maken of de verergering hier-
van bespoedigen. Glasbreuk treedt slechts in zeer zeldzame gevallen op.

 • De tintfolie hecht uitsluitend op een schone en vlakke ondergrond. De folie 
hecht niet op gesatineerde of geribbelde glasoppervlakken.

 • Voor een succesvolle toepassing gebruikt u de tintfolie niet op verwarmde 
ruitoppervlakken.

 • Wĳ  bevelen u aan om een tweede persoon te hulp te vragen indien u de folie 
wilt aanbrengen op grote ruitoppervlakken.

 • Gebruik bĳ  het opmeten en op maat maken van de folie, wanneer dit enigs-
zins mogelĳ k is, steeds de randen en hoeken van het product.

 • Strĳ k het vocht met de foliewisser altĳ d vanuit het midden naar de randen 
weg.

 • Door het naast elkaar plaatsen van meerdere vellen kunt u elk formaat ruit 
van folie voorzien.

 • Reinigen: De folie kan met overal verkrĳ gbare glasreinigingsmiddelen wor-
den gereinigd. Gebruik geen reinigingsmiddelen met een hoog alcoholge-
halte of spiritus! Probeer het reinigingsmiddel eerst uit op een onopvallende 
plek.
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