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Magnetna folija za vozila – navodila za uporabo

Pred namestitvijo magnetne folije na vozilo se prepričajte, da je površina čista, 
suha, nepoškodovana, brez prahu in čistočo površine tudi dnevno vzdržujte.

Očistite površino namestitve in magnetno folijo z neagresivnim čistilom ali le z 
vodo, nato pustite, da se posušita oziroma izbrišite z mehko in suho krpo. 
Čiščenje naj se izvaja vsaj enkrat tedensko, poleti tudi vsak dan.

Ne nameščajte magnetne folije na sveže lakirano, povoskano ali polirano vozilo 
(sušenje avtomobilske barve – 90 dni, voskanje in poliranje - 2 dni).
Magnetno folijo namestite na gladko kovinsko površino, ravno ali le rahlo ukriv-
ljeno. Vedno se prepričajte, da je magnetna folija nameščena na površino brez 
zračnih mehurčkov.

Izogibajte se daljši izpostavljenosti neposrednemu soncu. V poletnih mesecih 
oziroma pri večjih nihanjih zunanjih temperatur se lahko med magnetno folijo in 
kovinsko površino ustvari kondenz. Priporočamo, da se folija v primeru neupora-
be, preko noči, odstrani s kovinske površine, saj se tako prepreči prilepitev folije 
na kovinsko površino oziroma lak vozila.
Ob neuporabi magnetne folije jo hranite na ravni in čisti podlagi – horizontalno.

Vedno odstranite magnetno folijo ob pranju kovinske površine, kjer je namešče-
na. Preden ponovno namestite magnetno folijo nazaj, se prepričajte, da sta pov-
ršina namestitve in magnetna folija popolnoma suhi.


