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Forslag til monteringsværktøj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sprayflaske/Forstøver af plastik i god kvalitet 2lt.
Guldskraber (bruges til tilskæring af film i kanter som skære-markør)
Vindues svaber m/gummi
Glas skraber
Klude – gerne mikrofiber, vaskeskind eller viskestykker
Neutralt opvaskemiddel (i blandes forholdet ca .10 ml til 2lt. Vand)
Monteringsskraber - Squeezer
Lille hobby kniv
Gul kant skraber

Før montering
1.
2.
5.

Afvask vinduet grundigt. Påfør vand med sæbe og anvend glasskraber.
Rens efter med rent vand og gummi svaber
Hvis vinduesrammer og/eller kantlister er meget beskidte anbefales at aftørre
disse før montage.

Montering
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fjern det tynde dækpapir som beskytter filmen
Filmen kan placeres på side rude og liner aftages
Filmen kan rulles på glasset
Spray vand over hele klæbestoffet
Spray lidt sæbevand jævnt på ruden
Monter filmen med klæbestoffet mod ruden.
Sørg for at tilpasse filmen på ruden så der er lidt luft hele vejen rundt (ca. 2-3mm)
Spray sæbevand på ydersiden af filmen
Eventuelle urenheder fjernes nu
Brug monteringsskraberen til at fjerne vandet med - se nedenstående
anvisning
Tilskær kanter med hobby kniv og Guldskraberen
Brug 3M Guldskraberen eller den gule kant skraber til at fjerne vandet ved kanter
og hjørner
Spray lidt sæbevand på filmen og gentag punkt 8. Indtil alt vandet er skrabet ud.
Aftørring af rude
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Pres vandet
ud med et
konstant og
hårdt tryk.
Max. 15-20 cm
ad gangen.
Mindst 2 gange
hvert sted med
overlapninger
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Filmen skal afhærde i ca. 30 dage. Derfor er det vigtigt at vinduet ikke bliver vasket i
denne periode. I denne periode kan dis og vandblærer forekomme. Dette er helt
normalt og vil forsvinde inden for ca. 30 dage.

For teknisk support og spørgsmål kontakt BBN Nordic ApS
Tlf.: 36 46 84 16
Mail: Info@bbnnordic.dk

