handleiding/manual
Montage aanwijzing American DecoFolie
Eerst lezen voordat u begint aan de montage!
AutoStyle is niet verantwoordelijk voor vervolgschade die voortvloeit uit verkeerde
montage!
Voor de montage heeft u de volgende gereedschappen nodig: een schaar, een plantenspuit, een rakel en een hobby- of afbreekmes.
Allereerst dient het te beplakken oppervlak zeer goed gereinigd te worden. Eventuele
teervlekken en andere verontreinigingen moeten absoluut verwijderd worden. De auto
mag niet net in de was gezet of gepoetst zijn. De omgevingstemperatuur en de temperatuur van het te beplakken oppervlak moet boven 8°C zijn.
Bij graphics die uit meerdere grote delen bestaan is het handig van tevoren de folie in
meerdere kleine delen te snijden, dit hoeft niet bij kleinere eendelige graphics.
Alvorens de schutlaag (niet de witte papieren transferlaag) te verwijderen, dient u het volledige te beplakken oppervlak te besproeien met een wasmiddeloplossing (1 liter water,
2-3 druppels afwasmiddel). Ook de plakkant van de folie moet besproeid worden. Door
deze afwasmiddeloplossing kan de folie meerdere malen van de carrosserie gehaald worden om zodoende de juiste positie te vinden en geen luchtbellen achter te laten.
Als de juiste positie gevonden is kan met de rakel alle overtollige vocht en de luchtbellen
vanuit het midden naar de buitenkant “getrokken”worden. Dit desnoods herhalen tot alle
luchtbellen weg zijn.
Afhankelijk van de omgevingstemperatuur is het bij grotere oppervlakken raadzaam de
transferfolie niet direct te verwijderen. Pas als deze compleet droog is heeft de graphic
genoeg hechting ontwikkeld. De insnijdingen voor bijv. deur of motorkap kunt u het beste
voor het verwijderen van de transferfolie maken.
Uit voorzorg is beter de auto de eerste 5 dagen niet te wassen met een chemisch middel
of in een wasstraat. Zo geeft u de plaklaag voldoende tijd om “aan te trekken”. Na deze
tijd kunt u weer zorgeloos de auto wassen.
Veel succes!
Read this before starting the installation!
AutoStyle is not responsible for consequential damages resulting from incorrect installation!
Mounting Instructions American DecoFoil
For mounting the following tools need to be present: a pair of scissors, a sprayer, a rubber pad and a hobby-knife.
First of all the surface needs to be cleaned sufficiently. Tar-stains or other major pollution
absolutely need to be removed. The car may not be recently waxed or polished. The outer
temperature and the temperature of the surface has to be above 8°C.
When mounting graphics, existing of several large parts it is recommended to cut the
foil into several smaller parts. Not necessary for smaller graphics.
Previous to removing the protection-layer (not the white transfer-layer), you need to
moisten (spray) the surface with a solvent of washing-up liquid ( 1 litre. water, 2-3 drops
of washing-up liquid). Also the self-adhesive layer needs to moistened. Through using a
solvent of washing-up liquid, the foil can be removed several times from the surface, to
find the perfect position for the foil and to avoid air-bubbles.
When fitted onto the perfect position, the superfluous fluid and air-bubbles can be removed by pulling the rubber pad from the centre out, to the sides of the foil. Repeat this
action when necessary, until all air-bubbles are removed.
Depending on the outer temperature it is recommended by larger graphics, not to
remove the transfer foil immediately. The optimum adhesion strength is reached, when
the foil is completely dry. Incisions, for
example doors or trunk, can best be
made before removing the transfer foil.
Out of precaution it is recommended
not to wash your car with chemical
liquids, or in a car wash, within 5
days. There so the foil, and adhesive
layer can dry sufficiently.
After these days you can wash your car
without any hesitation.
Good luck!
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