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Monteringsvejledning.
------------------------------------------------

ADVARSEL.
Voks aldrig flader hvor der skal monteres lige før montering.

ALLE STAFFERINGER FRA SKILTEMANDEN.DK KAN OVERLARKERES.

Sådan gør du !

Punkt 1:

Punkt 2:

(-brug fnugfri klude så du får fladerne helt rene, et lille fnug fra en klud giver en tydelig
plet i stafferingen hvis den kommer under.)

Vask og rengør emnet først.
Er der limrester fra gamle stafferinger så kan de fjernes med

DGS Limfjerner (kan købes hos skiltemanden.dk på 100 ml.flasker)
Herefter affedtes med CLEANER (isopropanol)

Det kan du købe ved skiltemanden.dk på en sprayflaske med 100 ml.

Nu er fladen klar til at montere.

Er du øvet, og har du prøvet det før. Så gå til punkt 2
Hvis ikke, eller det er større stafferinger på krumme flader så gå til punkt 3.

Fjern bagpapiret med forsigtighed da spidser og små detaljer let kan
blive hængende på bagpapiret og gå i stykker.

Læg herefter stafferingen forsigtigt på fra en ende af hvor den forsigtigt skrabes på med en plast
(kan købes ved skiltemanden.dk)

Når den først klæber til emnet kan den ikke tages af og flyttes igen. Bordet fanger.
Vent herefter i ca. 30 min med at tage overpapiret af da det let kan lave stræk i stafferingen,

som så kan resultere i små luftbobler.
Er der blevet luftbobler i stafferingen så prik hul på dem med en nål og glat dem ud.

De små bobler skal nok lægge sig når de får sol og varme, og folien får tid til at trække sig på plads igen, men
hvis der skal klar lak oven på så er det vigtigt at der ikke er bobler i..

Punkt 3:
Er du ikke så øvet !!!.

Rengør fladen hvorpå du skal montere stafferingen.
Herefter affedtes med CLEANER (isopropanol)

Det kan du købe ved skiltemanden.dk på en sprayflaske med 100 ml.
Forstøv nu FILM-ON Monteringsvæske (kan købes ved skiltemanden.dk i en forstøverflaske som

indeholder 100 ml.) hvor du skal monterer stafferingen med forstøverflasken, så der er dækket med væske.
Hellere for meget som for lidt. Fjern bagsiden på stafferingen og oversprøjt også klæbesiden her.

Nu kan du lægge stafferingen på og flytte rundt med den ind til den sidder hvor du ønsker.
Pres / skrab nu med en plastskraber, eller en hård gummiskraber væsken ud under stafferingen.

Start på midten og skrab ud til den ene side, derefter skrab igen fra midten og ud til den anden side, så fra
midten igen og op, og derefter fra midten og ned, altså i kryds. Skrab derefter i stjerne igen fra midten til hele

fladen er skrabet over. (skrab ikke for hårdt første gang du skraber over, for så vil du flytte
stafferingen, men dog skal du skrabe så du presser vandet ud.)

Når du har skrabet den over en gang så giv den et par gange mere så du er sikker på at alt væsken er væk.
Herefter tørrer du af med en tør klud. Efter ca. 15 minutter fjernes overpapiret ganske

forsigtigt så stafferingen ikke trækkes løs. Pas på at du ikke får nogle af de små elementer med af.
Tør nu igen af så der ikke er striber tilbage.

Skulle der komme luftbobler efter overpapiret er fjernet, så prik hul på dem med en nål og pres dem ud.
PS: Temperaturen må ikke være under 20 grader hvor du laver monteringen.
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