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Öntapadós fóliák felrakási útmutatója 
 

Az öntapadós dekor fóliákkal nagyon gyorsan, egyszerűen újíthatjuk fel  
környezetünket és lakberendezési tárgyainkat. 

A felhasználási lehetőség igen széleskörű, azonban a fólia alkalmazása során  
be kell tartanunk bizonyos szabályokat.  

Ezzel az útmutatóval azonban bárki könnyen elvégezheti a fóliázást. 
 

A fólia felrakásához megfelelően előkészített alapra van szükségünk: 
A fóliázáshoz legideálisabb a sima, por, zsír és egyéb szennyeződésektől mentes felület. 
Pl. bútorlap, fém, tükör, üveg stb. felület. 
Természetesen más felületekre is alkalmazhatjuk, de a várt eredmény elérése érdekében 
a felületet elő kell készíteni: 
Natúr fa, vagy falfelületek: simára kell csiszolni, por mentesíteni, utána akril alapozóval 
biztosítani kell a tapadó felületet.  
 
Feldolgozás: 

 
Néhány tipp! 
Hogy a légbuborékok kialakulását elkerüljük, csak maximum 10 cm-t húzzunk le a fólia 
hátoldalán lévő papírból és a fólia szabaddá vált részét középről a szélek felé haladva 
simítsuk a felületre, gumis simítóval vagy puha ronggyal. 
 
Nagyobb felületek kialakítása esetén a nedves felrakás is alkalmazható, úgy, hogy a 
fóliázandó felületet permetezze be vízzel, amelybe előzőleg pár csepp mosogatószert 
keverjen. Ezután helyezze e felületre a fóliát a fentiek szerint. 
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Ha a fóliát véletlenül ferdén ragasztotta fel, akkor az egyszerűen visszahúzható, mert a 
végleges ragasztófelület csak néhány óra elteltével alakul ki.  
Sajnos papír vagy karton felület esetén ez nem lehetséges. 
 
Gömbölyű élek fóliázásánál használjon hajszárítót a legkisebb fokozatra állítva és 
melegítse a fóliát. A felmelegedett fólia könnyen az ívekre igazítható.  
Legyen óvatos és ne húzza túl a fóliát! 
 
Az öntapadós fóliák beltéri használatra alkalmasak és nedves helységekben is 
alkalmazhatók. 
 
A régi fóliát melegítsük fel hajszárítóval a lehúzás előtt.  
Ezután kezdje el lehúzni valamelyik saroknál.  
A felületen maradt ragasztónyomot alkohol bázisú oldószerrel távolítsa el. 
 
A fóliák a kereskedelemben kapható tisztítószerekkel tisztíthatók.  
A legegyszerűbb azonban a langyos vízbe kevert mosogatószerrel tisztítani. 
 
A d-c-fix® fóliák nehézfém mentesek, színtartók a DIN EN 
ISO 105-B02 szerint, valamint ellenállnak a súrlódásnak 
és a dörzsölésnek a DIN EN ISO 105-X12 szerint.  
Kizárólag oldószermentes diszperziós ragasztót alkalmazunk. 
 
 
 
Kellemes időtöltést kívánunk! 
 
 
 


