INSTRUKTIONER FÖR MONTERING AV UTSKURNA TEXTER
OBS!! Läs igenom hela detta blad innan du sätter igång med monteringen. Oftast rekommenderar vi att
en erfaren montör skall utföra arbetet. Vi tar inget ansvar för handhavandefel.

Dekalen/dekalerna:
- Utskurna texter levereras med en appliceringstejp (gulaktig tejp) på ovansidan för att texterna/symbolerna
skall sitta ihop korrekt och för att skydda folien vid applicering på underlag.

Mätning:
- Mät upp allting noga. Mät dekalen och mät utrymmet den skall sitta på.
- Sätt upp tejpbitar som riktmärke i sid- och höjdled. Använd en ganska bra tejp så den inte lossnar när du
sprutar på såpablandningen (instruktioner för denna blandning kommer i nästa avsnitt).
- Tänk på att miljön skall vara så ren som möjligt för att undvika dammprickar, etc.

När allt är uppmätt:
- Fyll en sprayflaska med vatten och lite diskmedel, det räcker med ett par droppar till ca. 1 liter vatten.
- Spraya underlaget med en tunt lager såpalösning.
- Tag av bakpappret (dvs. pappret som sitter på baksidan - inte appliceringstejpen) från dekalen.
Drag sakta så att inga bokstäver/texter följer med.
- Spraya dekalen med ett tunt lager såpalösning.
- Applicera dekalen där den skall sitta. I och med såpalösningen kan man nu justera dekalen,
dvs, ta av och sätta tillbaka den om den kommer fel. Skulle det börja fastna innan du har satt den på rätt plats
så spraya på lite mer såpalösning.
- När dekalen sitter på rätt plats är det dags att trycka ut allt vatten som sitter mellan dekalen och underlaget.
- Ta skrapan och tryck ut vattnet inifrån mitten och utåt kanterna. Tag det lite försiktigare i början.
När dekalen börjar fästa på underlaget kan man ta i lite mer när man trycker så man verkligen får ut allt vatten.
- När allt vatten är ute låter man appliceringstejpen sitta kvar ett tag så att det kan torka en stund.
- Efter en stund så är det bara att sakta dra av appliceringstejpen. Skulle det inte sitta tillräckligt så är det
bara att trycka lite mer och låta det sitta en stund till.

Underlag:
Underlaget skall vara plant och ordentligt rengjort. Även minsta sand-/smutskorn kommer att synas igenom.
Notera att det tar lite längre tid för en dekal att fästa på glas jämfört andra hårda material såsom tex. alumnium.
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