
Magnetfolie
Korrekt håndtering

Magnetfolien og metalloverflaten skal alltid 
være tørr og ren. Ved enhver utendørs bruk, 
som ved bilreklamer, skal metalloverflaten på 
bilen være voksbehandlet i henhold til bilpro-
dusentens anvisninger.

PÅSETTING
Magnetfolien sitter best fast på plane overfla-
ter eller slake kurver som peker i én retning. 
Hvis magnetfolien plasseres feil, kan den 
fjernes i gjen ved å rulle den av og deretter 
påsette den på nytt. Husk at magnetfolie ge-
nerelt aldri må påsettes i nærheten av sterke 
magneter, da det kan svekke eller helt fjerne 
magnetismen.

Det må aldri dras i magnetfolien dersom den 
er plassert feil. Dette vil endre og skade mag-
netismens hardhet og styrke. Husk alltid at 
hele magnetfolien skal fastgjøres på metallo-
verflaten. Det må ikke være luftehull mellom 
magnetismen og metalloverflaten.

DAGLIG BEHANDLING
Ved utendørs bruk av magnetfolie kan det, 
især ved bilreklame, oppstå skitt og smuss 
mellom magnetfolien og metalloverflaten. 
Fjern og rengjør magnetsiden på folien med 
et tørt stykke stoff, så eventuelle små metall-

rester og annet fjernes. Dermed unngås riper 
i bilens metalloverflate. Videre anbefales det 
å bruke en mild bilsåpe på metalloverlaten og 
etterfølgende la denne tørke. Denne proses-
sen skal gjentas daglig og eventuell fortsatt 
bruk av voksbehandling på bilen anbefales.

For å beskytte lakkerte og behandlede me-
talloverflater på biler, anbefales det daglig å 
fjerne magnetfolien, da høye temperaturer 
kan skade bilens lakk.

Vi anbefaler ikke at magnetfolien brukes på 
nye eller omlakkerte biler.

OPPBEVARING
Magnetfolie er et enkelt produkt å arbeide 
med ved stuetemperatur. Den beste måten 
å oppbevare den på er i ruller eller korte, 
flate, avskårne foliebaner. Skal den avskår-
ne magnetfolien stables ovenpå hverandre, 
anbefales det å adskille dem med vokspapir. 
Så lenge folien skal oppbevares i mindre rul-
ler med printet tekst på ført, anbefales det 
i tillegg å rulle folien, slik at den laminerte 
overflaten vender ut, så risikoen for krøllede 
overflater reduseres.


