Installasjonsanvisning for montering av vindusfilm til bygning.
LES HELE MONTERINGSANVISNINGEN GRUNDIG FØR MONTERING!
Anbefalte verktøy for montering:
Vi anbefaler vår økonomi-pakke for montering på vinduer. Passer utmerket til hjemmebruk.
(https://foliebutikken.no/collections/pakker/products/pakke-eco-montering-hus )
-

GreenMax Squeegee
5-Way Tool Trim Squeegee
Vindusnal med 25 cm aluminiumsnal
Olfa Snap Off Cutter
Knivblader Rustfrie - 10 pack
Spraykanne
Tintslime
Triumph Handy Vinduskrape
Triumph Handy Blader - 5 pack

Øvrig utstyr:
- Rene, lofrie håndklær.
- Laken eller store håndklær for å beskytte møbler, pc’er m.m.
- Liten stige, om vinduet er høyere enn rekkevidde.

Steg for steg instruksjon for å oppnå det beste resultatet:
Vi anbefaler at man har noen som kan hjelpe til å dra av beskyttelsesplasten ifra filmen når man
monterer på større vinduer.
Fyll spraykannen med varmt vann og ha i en liten skje med monteringsvæske Ikke bruk ZALO eller
lignende da den inneholder oljer. Om du må benytte noe fra hjemmet kan Johnson Babyshampoo
være et alternativ. Monteringsvæsken er et middel som rengjør ruta bra og gjør at filmen får et
bedre festegrunnlag ved montering. Middelet gjør også at filmen kan flyttes på ruta, slik at man kan
gli den på plass. Flytt eller ta bort møbler eller andre ting som står i veien så man har minst en
meters fri arbeidsplass.
Mål vinduet og skjær til en bit, noe større enn vinduets mål. Vi anbefaler etter dette at man forkapper filmen for oppnå det beste resultat.

Først skal du vaske ruta og tilpasse filmen:
1. Rengjør ruta; En bred barberbladskrape er å anbefale, men det går også bra med et 4cm
barberblad. Ruta skal alltid være fuktig når man bruker barberblad for å unngå riper i glasset.
Spray ruta med monteringsvæske-blandingen og skrape glasset nøye. Spray ruta igjen og
bruk 35cm gummiskrape og skyv bort vannet ifra ruta. Til slutt bruker du et håndkle og tørker
av vinduskarmen. (PS! Kun karmene for å ikke legge igjen støv og lo på vinduet.)
2. Ta så film biten og se etter hvilken side beskyttelsesplasten som dekker limsiden sitter. For å
gjøre det, ta to biter teip og sett på hver sin side i et hjørne av filmen. Dra tape bitene fra
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hverandre og den klare beskyttelses-plasten kommer til å slippe ifra filmen. Alternativt kan
du bite litt forsiktig i ene hjørnet. Spray vannblandingen på ruta. (PS! Ikke ta av
beskyttelsesplasten ennå!)
3. Sett opp filmen på ruta med beskyttelsesplasten inn imot glasset, la det være et lite overlapp
med film rundt karmen. Nå skal du med hjelp av karmen skjære filmen rett og pent, gjennom
å bruke den lange siden på en 5 way tool. Tenk på å ikke legge filmen for nære mot karmen,
men ha alltid et par millimeters glippe rundt kanten. Denne prosessen gjøres for å at
filmbiten skal passe eksakt med vinduet, det er derfor du IKKE skal ta av beskyttelseslaget
ennå).
4. Når du er fornøyd med tilskjæringen av filmen, fjerner du filmen med beskyttelsesplast fra
ruta. Enten ruller du sammen, eller legger filmen mot en ren overflate. (husk da hvilken side
som er opp og ned.) PASS PÅ AT FILMEN IKKE BØYES ELLER BRETTES
5. Nå må du vaske glasset nøye før du monterer filmen. Spray ruta med monteringsvæske
blandingen og bruk 35cm gummiskrape. Repeter dette til du er sikker på at ruta er ren.
Avslutt med å tørke karmene med et håndkle. Ta bort rester av vann og skitt i kantene uten å
berøre vinduet.

Nå er du klar til å montere filmen:
Det er ofte lettere om man er to her. En person holder filmen og en annen fjerner
beskyttelsesplasten og sprayer på monteringsvæske.
1. Spray lett over ruta, og se til at du ikke sprayer under karmene i overkant, da er det en risiko
for å dra skitt og smuss ut på ruta når vannet renner ut på glasset.
2. Dra av beskyttelsesplasten og spraye skikkelig med ultrabond på limsiden (der du akkurat har
tatt av beskyttelseslaget).
3. Det er veldig viktig å passe på at fingrene dine er våte så de ikke setter igjen fingremerker på
limsiden av filmen når du håndterer den.
4. Om det tar litt tid å få av beskyttelsesplasten, kan det hende at du må spraye ruta på nytt
med monteringsvæske.
5. Begynn forsiktig å presse ut vannet under filmen. Benytt gjerne gumminalen med håndtak fra
pakken.
6. Pass på at utsiden på filmen er våt så skrapen sklir lettere på filmen.
7. Når man presser ut vannet, se til at filmen ikke flytter på seg og begynn øverst. Man vil
stenge filmen i toppen med dette så støv og skitt ikke drar seg under filmen. Ta så og tørk
kanten i toppen med et håndkle. (Diagram 1). Dette sørger for at vannet i toppen ikke tar
med seg skitt ned under filmen.
8. Fortsett å stryke ut vannet med 35 cm gumminal. Press fra oversiden og nedover på ruta.
(Diagram 2)
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9. Begynn igjen i toppen, Press fra midten og ut mot sidene. (Diagram 3). Unngå å presse vann
under karmene ettersom møkkete vann kan renne tilbake under filmen. For å unngå det
anbefaler vi at du lar litt vann ligge igjen under filmen i kantene. Bruk siden den litte 10cm
nalen til å presse dette ut etterpå. (Diagram 4)

Diagram 1

Diagram 2

Diagram 3

Diagram 4

10. Ta nå et håndkle og tørk kantene.
11. Repeter hele prosessen med å presse ut vann for å få ut så mye vann som mulig. Bruk
squeegee med håndtak (GreenMax i vår pakke).
Jobb slik som diagram 3 og fire viser.
12. Jobber du med sikkerhetsfilm kreves det noe mer trykk for å jobbe ut vannet samt at
dette må gjentas flere ganger for å være sikker på at så mye vann som mulig presses ut .
Monterer man en av de tykkeste sikkerhetsfilmene (7 mil eller tykkere) er det viktig å
bruke riktig verktøy, som da heavy duty skrapen.
13. Se godt over så du ikke legger igjen luft eller vann under filmen. Ligger det mye vann
under filmen kan det i visse tilfeller ta måneder før dette er helt borte.
14. Tørk av filmen med et håndkle, du er nå ferdig med monteringen.
Det kan være vanskelig å få til første gang, så vær tålmodig, begynn med mindre ruter for å lære
deg teknikken. Unngå monteringer i direkte sol – lys, ettersom ruta kan bli varm og vanskelig å
fukte. Om du må gjøre dette, bruk mye vann så filmen ikke limer seg fast.

Husk ved utvendig monteringer:
Unngå å montere utvendig om det blåser, eller det er risiko for kuldegrader om natta.
Fuge med silikon eller egnet masse ved utvendige installasjoner.
Vær minst 2 stykker på en utvendig jobb. Det er veldig lett for vinden å ødelegge filmbiten du
jobber med om ingen hjelper deg å holde fast.

For video av montering – besøk www.foliebutikken.no/pages/installasjon-vindusfilm-hus

