
 Deretter rengjøres overflatten GRUNDIGT før 
montage (montagevæsken kan brukes) 
DETTE ER VELSIG VIGTIGT DA STØV, SNAVS ELLER FETTRESTER 
KAN GJØR SÅNN AT FOLIEN IKKE SITTER ORDENTLIGT

Ved store foliestykker kan det være en fordel, med 2 personer til monteringen

MONTAGEVÆSKE OPSKRIFT 
Vann - ½ liter vann,
Opvaskemiddel - ½ tsk. 

1. 

2.

3.

2. Fjern ca. 10 cm av bakpapiret som du bøyer 
over og flat med en spiker. (Herfra kan det være 
en fordel av å være 2 for å håndtere store biter)
skrape fra begynnelsen av folien 
og fra midten og utover.

Fjern deretter bakpapiret bit for bit.
og skrape hele tiden fra der den er festet,
skrape alltid fra midten og ut på stykket der du
har fjernet bakpapiret.

Gjenta til du er ved veis ende :) 

 

Skal KUN brukes på over�ater
beregnet på vann!!

5. Folien settes opp etter dine mål på overflaten.
Skrap et dannebrogs kors, Skrap fra midten
til venstre, skrap fra midten til høyre,skrape fra 
midten og opp, skrape fra midten mot bunnen 

TA EN FIRKANT AV GANGEN, HUSK Å STARTE FRA SENTRUM AV KRYSS 
OG TRYKK ALT VANNET MOT KANTEN. SKAP GODT SÅ DU ER SIKKER
 PÅ  AT VANNET ER HELT TØMT. 

Tørr montering på vegg/og andre 
ting som IKKE er vannavstøtende 

1. Mål hvor folien skal monteres.
sette opp maskeringstape for å markere,
hvor folien skal monteres. 

PAK SKRABER INN I EN KLUT 
FOR Å MINDSKE Sakder PÅ FOLIEN!

4.

whiteboard / tavlefolie / jernfolie / magnetisk whiteboard :

Folien må ikke rulles motsatt vei enn 
folien var rullet da den ble mottatt. 
For å få rettet ut folien før montering, 
legg den på et �att underlag i 24 timer 
før montering.

PAK SKRABER INN I EN KLUT 
FOR Å MINDSKE Sakder PÅ FOLIEN!

Mål opp hvor folien/ klistermerket skal 
monteres.

 Spray et godt lag med montagevæske på
den rengjørte flaten, hvor folien skal monteres.

 Fjern ca. 10cm av baksiden, som du ruller av og
 gjør flat med en negel. 


