
PRZYDATNE SZTUCZKI

!TEN PRODUKT JEST ZABEZPIECZONY 
OCHRONNĄ FOLIĄ TRANSPORTOWĄ MOŻE 
ONA BYĆ KOLOROWA LUB WE WZOREK I 

PRZED MONTAŻEM NALEŻY JĄ ŚCIĄGNĄĆ.

MONTAŻ NA MOKRO
Ta folia posiada bardzo wytrzymałą warstwę silikonową, dlatego jest cieńsza i bard-
ziej elastyczna niż inne produkty FX. To sprawia, że montaż przy użyciu tradycyjnej 
metody jest nieco trudniejszy: dlatego opracowaliśmy nową metodę, dzięki której 
nałożenie folii chroniącej wyświetlacz FX-Curved jest wyjątkowo łatwy i nie powodu-
je powstawania pęcherzyków powietrza, a mianowicie: montaż na mokro.  
• Pozycję folii można ponownie zmienić w dowolnym momencie
• Folii można dotykać również po stronie pokrytej klejem
• Istniejące cząstki kurzu zostają związane
• Z pęcherzyków można usunąć powietrze bez żadnego wysiłku
• W ten sposób szybka wyświetlacza jest znacznie czystsza
• Połączenie pomiędzy wyświetlaczem a folią po całkowitym wyschnięciu jest 

znacznie mocniejsze w porównaniu do montażu na sucho
Ta metoda powinna działać w przypadku większości urządzeń, których wyświetlacz 
ma zaokrąglone krawędzie, gdyż urządzenia te są z reguły odporne na zachlapanie 
lub nawet wodoodporne - tym samym nie istnieje ryzyko przedostania się do nich 
wody. Ponadto ilość użytej wody jest raczej niewielka, dlatego urządzenie w żadnym 
wypadku nie zostaje narażone na kąpiel. 
Aby wyrobić sobie pierwsze wrażenie o folii, jeżeli chodzi o jej kształt i dopasowanie, 
zalecamy jej nałożenie na wyświetlacz w niezmienionym stanie. 

Co jest potrzebne?
• Butelka z rozpylaczem (w zestawie)
• Woda / roztwór detergentu
• Ściereczka (w zestawie)
• Ściągaczka (w zestawie)
• Folia ochronna do wyświetlacza FX-Curved (w zestawie)
• chwila spokoju

 1. PŁYN DO MONTAŻU
Napełnić rurkę mniej więcej do połowy letnią 
wodą, po czym dodać małą (!) kroplę deter-
gentu. Zamknąć rurkę i delikatnie nią poruszać 
w obu kierunkach, by detergent całkowicie się 
rozpuścił i rozprowadził. NIE wstrząsać ener-
gicznie, w przeciwnym wypadku powstanie 
zbyt dużo piany, co może utrudnić rozpylanie.
 
 

2. PRZYGOTOWAĆ FOLIĘ  

Sama folia FX-Curved wyposażona jest w kolorową folię chroniącą ją podczas 
transportu, którą PRZED montażem należy zdjąć. 

3. CZYSZCZENIE: 
Najpierw należy wyczyścić wyświetlacz jak 
zwykle. Ślady tłuszczu i kurz można dokładnie 
usunąć dołączoną do zestawu ściereczką. 
Lekkie spryskanie płynem do montażu wiąże 
ostatnie cząstki kurzu, które zostają usunięte 
ściereczką. 

 
4. ZDJĄĆ FOLIĘ ZEWNĘTRZNĄ:

Dopiero teraz należy całkowicie oddzielić folię zewnętrzną od folii chroniącej 
wyświetlacz. W tym celu część z napisem jest złożona do tyłu i należy ją ściągnąć 
pod kątem ostrym z folii chroniącej wyświetlacz. Czasem udaje się to lepiej od 
rogu - a czasem prosto. Uzależnione jest to od kształtu narożników folii. Jeżeli część 
została już ściągnięta, spryskanie warstwy klejącej zapewnia lepszą przyczepność 
folii. 

5. ZWILŻYĆ FOLIĘ:

Po zdjęciu folii zewnętrznej należy ułożyć folię na stole tak, by wierzch był zwrócony 
w dół (i popatrzeć na silikonową warstę klejącą), po czym spryskać tę warstwę lekko, 
ale równomiernie 1-3 dawkami sprayu. Najlepsze rozprowadzenie kropli uzyskuje 
się, gdy głowica spryskiwacza znajduje się w odległości 20-30 cm od folii. 

6. POZYCJONOWANIE:
Teraz należy ułożyć folię zwilżoną stroną na 
wyświetlaczu. Na początku to śliska sprawa, 
bo folia pływa na warstwie wody: ale można ją 
ze 100% dokładnością nałożyć na wyświet-
lacz, po prostu ją przesuwając. Po znalezieniu 
właściwej pozycji można sobie pozwolić na 
krótką przerwę na kawę, chwilowo zostawiając 
folię i wyświetlacz w spokoju. W tym czasie 
część wody odparuje, a folia FX-Curved zacz-
nie powoli przywierać do wyświetlacza. 
Następnie należy ostrożnie docisnąć folię do 
wyświetlacza - zapobiegnie to jej przypadko-
wemu przesuwaniu. Najlepiej użyć do tego 
celu dołączonej ściągaczki, której delikatny 
nacisk wygładzi powierzchnię folii. Woda 
znajdująca się pod folią zostanie stamtąd 
wypchnięta, a warstwa klejąca ułoży się na 
szybce wyświetlacza. 
Wskazówka: jeżeli wcześniej owinie się 
ściągaczkę ściereczką, woda wydostająca 
się z krawędzi zostanie w znacznym stopniu 

wchłonięta - tym samym urządzenie będzie miało minimalną styczność z wodą.  

7. NAJPIERW POWIERZCHNIA - 

 
 
a na końcu krawędzie: pozostałą wodę i pęcherzyki powietrza można teraz usunąć 
ściągaczką. 
Im większy nacisk się zastosuje, tym więcej wody wydostanie się na zewnątrz. W ten 
sposób uzyskuje się dobrą przyczepność początkową; folia nie może się już ślizgać. 
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ELEMENTY FOLII OCHRONNEJ FX DO EKRANU
A)  Folia z uchwytem zabezpieczająca produkt
B)  Folia ochronna do ekranu
C)  Folia nośna z laserowym grawerunkiem na skrzydełku

A
B
C

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
• Folia ochronna do wyświetlacza FX CURVED
• Butelka z rozpylaczem
• Ściągaczka (tekturka używana do montażu)
• Zapakowana próżniowo ściereczka z mikrofibry
• do usuwania kurzu
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8. ZAOKRĄGLONE KRA-
WĘDZIE -
przy odrobinie cierpliwości to żaden problem: 
najlepszym narzędziem w tym przypadku są 
kciuki: za ich pomocą można wypchnąć na 
zewnątrz pozostałości wody. Teraz można 
zauważyć, że po każdym przejściu folia coraz 
lepiej przylega. Ma to związek nie tylko z 
wywieranym naciskiem, ale również z ciepłotą 
ciała: mikroskopijnie cienka warstwa wody 

odparowuje, co zapewnia maksymalną siłę klejenia warstwy przylepnej. 

9. FINAŁ
 
Jeżeli folia nie oddziela się samoczynnie po kilku minutach, wystarczy po prostu 
wysuszyć urządzenie. Nie zaszkodzi przy tym jej ponowne wygładzenie na krawęd-
ziach urządzenia. Maksymalną przyczepność osiąga się po upływie około 24 godzin, 
gdy pozostała woda całkowicie wyparuje.
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

• Folia ochronna do wyświetlacza FX CURVED
• Butelka z rozpylaczem
• Ściągaczka (tekturka używana do montażu)
• Zapakowana próżniowo ściereczka z mikrofibry
• do usuwania kurzu

W celu zapoznania się z filmami, poradami, wskazów-
kami, instrukcjami w innych językach oraz informacjami 
na temat naszych folii, zachęcamy do odwiedzenia 
strony internetowej: http://atfolix.info/manuals


