
VINDUESFOLIE 
Vejledning til påførelse (våd)

4 Påfør dit vinduesfolie i det markerede, og nu fugti-
ge område, og  adskil derefter langsomt det hvide 

opbakningspapir fra den gennemsigtige folie. Findes 
kontakten mellem vindue og folie ikke tilstrækkelig, bør 
der gives et par sprøjt med forstøverflasken, på den nu 
gennemsigtige folie.

3 I dit markerede område af vinduet, bør du nu sprøj-
te en væskeblanding ud, ved hjælp af en forstøver-

flaske. Din væskeblanding bør indeholde 1 liter vand 
med 1-3 dråber ikke-koncenteret rengøringsmiddel.

5 Sørg for at dit vinduesfolie har en tilfredsstillende 
placering. Ønsker du at flytte folien på vinduet, bør 

det gøres nu, da den stadig kan flyttes så længe den er 
fugtig.

7 Folien skulle nu gerne være tør, og du bør forsig-
tigt presse efter med filtsvampen igen, rundt i fo-

liens fire hjørner. Tag derefter din skalpel, eller skarpe 
kniv, og skær langs vinduets gummiliste, uden at skære 
i gummiet. Herefter kan den gennemsigtige beskyttel-
sesfilm omhyggeligt fjernes i en flad vinkel. 

6 Med en filtsvamp kan du suge, og skubbe, oversky-
dende vand fra folien. Placer filt svampen på mid-

ten, og træk roligt men sikkert ud mod hjørnerne. Med 
denne procedure undgår du bobler i folien. Folien skal 
tørre i 8-24 timer, alt afhængig af temperaturen.

8 Er der områder af filmen, som endnu ikke er tør, 
kan der duppes forsigtigt med et håndklæde el-

ler et viskestykke. Er der dannet bobler, kan der for-
sigtigt prikkes et lille hul med en skalpel, eller nål, og 
væsken kan klemmes forsigtigt ud. Til tider kan der 
opstå hvide pletter, som forsvinder efter cirka en uges 
tid, når folien har sat sig og er blevet helt tør. Vi øn-
sker dig en stor fornøjelse med din nye dekoration!

• Sprit eller vinduesrens
• Noget rengøringsmiddel (Ikke koncentreret)
• 1 Forstøverflaske (Ideelt en trykluftsflaske)
• 1 Fnugfri klud
• 1 Vandfast tus
• 1 Skarp kniv eller skalpel
• 1 Filtsvamp (valgfrit)
• Dit bestilte vinduesfolie

1 Påfør dit sprit eller vinduesrens på en fnugfri klud, 
og vask grundigt de områder af vinduet, hvor du 

ønsker at påføre folien. Gentag renseprocessen indtil 
alt snavs er væk. Hvis det er nødvendigt, kan du tørre 
efter med en tør klud, for at undgå streger af rengørings-
middel.

2 Markér med en vandfast tus, eller alternativt no-
get tape, omridset af den overflade du ønsker skal 

klæbe til dit folie. Er dit folie produceret med en klæbrig 
overflade bortfalder denne procedure.  

Dette har du brug for:

Ved spørgsmål til produktet kan der rettes henvendelse til:

info@wall-art.dk     |     www.wall-art.dk

Vi tager det fulde ansvar for produktionsmæssige fejl i fototapeten.  
Vi tager ingen ansvar for brug af denne guide, til påførelse af tapeten – det sker på eget ansvar.



VINDUESFOLIE 
Vejledning til påførelse (tør)

4 Sørg for at din dekoration har den rigtige placering 
på vinduet, og er placeret med en klæbende side 

ned ad. Tryk derefter på dekorationen med enten hån-
den, eller en filtsvamp, så den kan fæstes til glasover-
fladen.

3 Frigør forsigtigt den hvide opbakningspapir i et 
hjørne, og træk derefter langsomt hen over den re-

sterende folie. Mens du trækker, skal du holde ved dele af 
folien, for at sikre den bliver på sin plads.

5 Til slut frigøres et hjørne af filmens transparente 
film, og den fjernes langsomt og forsigtigt. Det er 

vigtigt at fjerne den transparente film i en lav vinkel, 
som det ses på illustrationen.

Tips: 
• Dette produkt er velegnet til vinduer, spejle eller plexiglas.

• Du kan skære/klippe enkelte dele af folien ud, og placere efter ønske.

• Det kan være en god idé, at klippe større motiver ud, og montere ad 2 omgange.

• Ved modtagelse af produktet, kan det ske at der er dannet små luftbobler på folien. 
Dette påvirker ikke produktets kvalitet, da luftboblerne ikke længere vil være synlige 
efter korrekt montering. 

• Sprit eller vinduesrens
• 1 Saks
• 1 Filtsvamp
• 1 Fnugfri klud
• Dit bestilte vinduesfolie

1 Påfør dit sprit eller vinduesrens på en fnugfri klud, 
og vask grundigt de områder af vinduet, hvor du 

ønsker at påføre folien. Gentag renseprocessen indtil 
alt snavs er væk. Hvis det er nødvendigt, kan du tørre 
efter med en tør klud, for at undgå streger af rengørings-
middel.

2 Fixer billeder på den ønskede overflade, ved enten 
at påføre lette tryk med hænderne, eller brug en 

filtsvamp til at glatte materialet ud. Dekorationen ligger 
nu således, at det hvide opbakningspapir ligger øverst, 
og let kan løses fra folien.

Dette har du brug for:

Resultat Vi ønsker dig en stor fornøjelse 
med din nye dekoration!

Ved spørgsmål til produktet kan der rettes henvendelse til:

info@wall-art.dk     |     www.wall-art.dk

Vi tager det fulde ansvar for produktionsmæssige fejl i fototapeten.  
Vi tager ingen ansvar for brug af denne guide, til påførelse af tapeten – det sker på eget ansvar.


