
Montagehandleiding

Benodigde gereedschappen

     • Rakel
     • Microvezeldoek
     • Sprayflacon met water en product (Handafwasmiddel, dosering ± 1%)
     • Schoon water in een emmer om handen nat te houden

Voorbereiding

     • Zorg dat alle benodigde gereedschappen binnen handbereik zijn;
     • Monteer de fenderfolie op een stofvrije locatie, vrij van temperatuurswisselingen en uit de brandende zon;
     • Monteer de fenderfolie secuur in rust en met geduld, raak nooit met droge handen de zelfklevende laag aan, 
 vingerafdrukken zijn onuitwisbaar;
     • Monteer de fenderfolie bij voorkeur met twee personen: een extra persoon is handig voor een kritische blik op de positionering.

Montage

    1 Maak de ondergrond goed schoon en vetvrij met de microvezeldoek. Let op dat er geen vuil en oneffenheden achterblijven 
 zodat er een schoon en glad oppervlak ontstaat;
    2 Spuit de ondergrond in met zeepoplossing uit de sprayflacon;
    3 Maak de uw handen nat met schoon water;
    4 Haal de matte zijde van de fenderfolie; 
    5 Spuit de fenderfolie op de plakzijde nat met zeepoplossing uit de sprayflacon;
    6 Leg de fenderfolie vervolgens in het midden van het oppervlak;
    7 Spuit de fenderfolie op de voorzijde  nat met zeepoplossing uit de sprayflacon;
    8 Wrijf de vloeistof rustig, lichte druk uitoefenend vanuit het midden naar buiten zodat de fenderfolie vast komt te zitten.
    9 Positioneer de nog loszittende delen van de fenderfolie  opnieuw per zijde en trek hierbij rustig aan de punt van de fenderfolie.
 De fenderfolie  is erg rekbaar en dient in positie getrokken te worden, dit levert het  strakste resultaat op;
    10 Rakel vanuit het midden naar de buitenzijde toe. Verwijder alle vloeistof en luchtbellen onder de fenderfolie  vandaan.
    11 Indien het gewenste resultaat nog niet bereikt is: nogmaals insprayen met zeepoplossing en rakel met iets meer druk zodat 
 alle luchtbellen verdwijnen.



user manual

Tools

     • Coating Squeegee
     • Microfiber Cloth
     • Spray bottle - filled with water / 1% dishwashing detergent  
     • Clean water in a bucket to wet your hands

Preparation

     • Make sure that all tools are in reach;
     • Make sure that the location where you apply the FenderFoil is dust-free, out of direct sunlight, free from temperature changes;
     • Apply the foil with patience, never touch the glue with dry hands. Fingerprints are indelible!
     • Apply the foil preferably with a second person nearby, this comes in handy for critical positioning of the foil.

Applying the foil

    1 Clean the surface thoroughly using the microfiber cloth. Make sure that the surface (after cleaning) is smooth and contains
 no more dirt or grease;
    2 Wet the surface using the spray bottle filled with the dilution;
    3 Wet your hands with clean water;
    4 Peal the matt backside of the foil;
    5 Wet the backside of the foil using the spray bottle filled with the dilution;
    6 Apply the FenderFoil on top of  the surface;
    7 Wet the frontside of the FenderFoil using the spray bottle filled with the dilution;
    8 Rub the foil gently, using little pressure, from the middle to the side so the foil will stick to the surface;
    9 Position the foil by pulling the edges gently, corner by corner. The foil is very stretchy and supposed to be positioned tightly;
    10 Use the coating squeegee, again from the middle to the sides to press all liquid from under the foil;
    11 When the result is not a suspected, repeat the procedure starting with step number 7. Apply a little bit more pressure: the 
 bubbles underneath the foil will disapear.


