

Tisztítási és karbantartási útmutató
A kiadás, hatályos 2012. januártól

Tisztítási és karbantartási útmutató
Grafikai fóliákhoz
A. Lakkozott vagy laminált,
szitázott grafikák tisztítása
Használjon
erre
a
célra
ajánlott
tisztítókendőt vagy rongyot a magas
minőségi grafikák esetén. A tisztítókendő
legyen nedves, nem karcoló felületű,
oldószer mentes. Ajánlott pH-értéke 3-11
közötti érték (se nem erősen savas, se nem
erősen lúgos).

- A szórófejet minimum 40 fok széles
sugárbeállítással használja – tehát nem egy
pontra koncentrálva, hanem a lehető
legszélesebb vízsugárral
- A víznyomás ne legyen nagyobb 80 bar -nál
(1000 psi)
- Fűtött vízrendszer esetén a víz maximális
hőmérséklete ne legyen 60 °C –nál magasabb
- A felület és a fúvóka között minimum 1
méter távolság legyen

B.
Digitálisan
nyomtatott,
lakkozott grafikák tisztítása

- A szórópisztoly felülethez viszonyított
beesési szöge lehetőleg merőleges legyen
(+/-10°)

Használjon nedves, nem karcoló felületű
megoldást, amely SEM oldószert, SEM
alkoholt nem tartalmaz, valamint pH értéke 3
és 11 között van (se nem savas, se nem
erősen lúgos.)

- Kerülje az élek és szegélyek nagynyomású
vizes vagy gőzborotvás tisztítását, mert a
széleken a fólia könnyen elválhat a felülettől

C.
Fóliák
nagynyomású,
vízsugaras tisztítása
A fóliák nagynyomású vízsugaras tisztítása
lehetséges, de nem ajánlott. Az ilyen típusú
agresszív mosási technika bármikor könnyen
károsíthatja a grafikát.
Az erős nyomású vízsugaras tisztítás során a
víz a fólia alá kerülhet. A beszivárgott,
nagynyomású víz csökkenti a tapadást a fólia
és a felület között, amely lehetővé teszi, hogy
a grafika, elváljon, felpöndörödjön, vagy
egyszerűen leszakadjon.
Ezek a problémák járművek mozgása során a
menetszélnél tovább erősödnek. Ez kiemelten
kritikus perforált ablakfóliák esetén.
A fólia elválásának elkerülése érdekében
javasoljuk
az
alábbi
kritériumok
figyelembevételét a tisztítás során:
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! FIGYELEM A lelazult fóliák bármikor
letépődhetnek egy mozgó járműről vagy
épületről, ami balesetveszélyes. Mosás után
mindig és gondosan ellenőrizze a felületen
lévő grafikákat. A fólia sérülése esetén azok
javítás szükséges.

D. Autókra applikált fóliák
automata (forgó kefés) gépi
tisztítása
A forgó tárcsás autómosók használata
lehetséges, de nem ajánlott. Az ilyen típusú
agresszív mosási technika bármikor könnyen
károsíthatja a grafikát.
Gépi autómosás esetén az alábbi két pontot
mindenképpen mérlegeljük. A gyors forgás
következtében a tárcsákon levő kefék:
1. könnyen megsérthetik a fóliák széleit,
szegélyeit
2. megsérthetik, megkarcolhatják a fólia
felületét

E. Fóliák kézi mosása, tisztítása
A legelőnyösebb fóliatisztítási eljárás.
1. Tisztítsa, öblítse át a grafikát tiszta vízzel a
könnyen eltávolítható koszok és piszok
eltávolítása érdekében. A pumpás szórófejes
tisztító (spriccer) hatékony és kényelmes
megoldás lehet.
2. Erősebb szennyeződés esetén használjon
víz és enyhe folyékony mosószer elegyét,
majd tisztítsa meg/át a felületet puha kefével,
szivaccsal vagy ronggyal. Menete:
- Alaposan mossuk át a felületet fentről lefelé

Az ilyen felületek tisztítását az A. pont
szerint ajánljuk. Az alapos leöblítés után
szárítsa meg a felületet egy puha, tiszta,
nedvszívó ronggyal annak érdekében, hogy a
száradás okozta vízfoltok ne maradjanak
láthatóak.
Ne alkalmazzon waxot, polírpasztát,
polírozást, festést vagy lakkozást a fóliák
felületén.
A felületre került waxot vagy wax maradékot
univerzális
tisztítószerrel
javasolt
eltávolítani. A fólia felületének helyreállítása
érdekében izopropil alkohol és tiszta víz (2:1
arányú) elegyét javasolt alkalmazni.

- Kerülje a grafika megsértését, kaparását
- A tisztítószeres mosás után folyamatos,
nem erős vízsugárral mossa át a felületet

További Segítség

- Kültéren történő tisztítás esetén hagyja a
fóliát és felületét természetesen megszáradni

Amennyiben
a
3M
Reklámgrafikai
termékekkel kapcsolatban további segítségre
van szüksége, keressen minket bizalommal:

- Beltéren történő vagy járművek tisztítása
esetén használjon nedvszívó, tiszta és puha
felületű törlőkendőt vagy rongyot a
szárításhoz

F. Matt, textúrált és egyedi
felületű fóliák karbantartása
Speciális és érzékeny felületű fóliák
használata
során
javasoljuk
különös
gondossággal eljárni, hogy elkerüljük a
fóliák megkarcolását, horzsolását, vagy
kopását.
Az esetek többségében a látható karcolások
és kopások már nem tüntethetők el teljesen a
fólia felületéről. Az ilyen jellegű sérülések
elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a
járművek, vagy más fületek tisztítása során
ne használjon erős vegyszereket vagy
kemény felületű súrolókeféket. Jármű esetén
kerülje a parkolást bokrok vagy fák mellett,
amelyek a felületet megkarcolhatják.
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