INSTRUCTIUNI MONTARE SI UTILIZARE PENTRU
FOLIA TRANSPARENTA CU CAPSE SI BRIDE

INSTRUCTIUNI MONTARE A FOLIEI TRANSPARENTE
CU CAPSE SI BRIDE
Nivel dificultate: usor-mediu
Nota:
aceste intructiuni sunt general valabile si au caracter orientativ. In cazul in care masuratorile dvs nu
au fost realizate corect, temperatura optima de montaj sau depozitarea nu au fost respectate, este
posibil ca folia sa-si modifice proprietatile

PASUL 1 – pregatirea terenului de lucru.
Pentru a putea monta in mod corespunzator folia cu capse si bride, va rugam sa va asigurati ca aveti
la indemana:
-

Ruleta
Surubelnita ( de preferat electrica )
Cutter sau foarfeca
Suruburi adaptate suprafetei de montaj

Se scoate folia din ambalajul original si se deruleaza pe un teren drept si curat care sa previna
zgarierea foliei. Se lasa aproximativ 15-1h in functie de temperatura exterioara pentru a-si revine la
forma normala.

PASUL 2 – pozitionarea foliei pe suprafata dorita
Pentru a va asigura ca folia se potriveste corect pe suprafata dorita, se va pozitiona aproximativ in
pozitia dorita si se va prinde in colturile de sus cu un surub sau cui.
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PASUL 3 – Montarea butonilor rotativi
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Pentru montarea butonilor rotativi va rugam sa va asigurati ca aveti la indemana suruburi de
prindere si surubelnita electrica.
Butonii se monteaza exclusiv pe lemn.
Cu folia pozitionata, se marcheaza golul oval al primului buton din partea de sus. Se monteaza
butonul cu suruburi. Se procedeaza la fel pentru restul butonilor.
ATENTIE!! In perioadele calde folia nu trebuie intinsa foarte tare intrucat este termosensibila si se va
contracta la frig. In cazul in care folia este foarte intinsa, ea se va contracta la temperaturi scazute si
ulterior este posibil sa nu mai poate fi remontata ulterior.
Se recomanda montarea foliei la temperaturi cuprinse intre 10-20 grade.

PASUL 3 – Optional – montarea foliilor suprapuse
In cazul in care stalpul intermediar are o grosime de maxim 10 cm, se recomanda montarea foliei
suprapuse, adica 2 folii introduse in acelasi buton. Pentru acest lucru, va rugam sa va asigurati ca ati
optat pentru acest tip de optiune inca de la comanda. In caz contrar este posibil ca gaurile de
prindere sa nu se suprapuna perfect.
Se pozitioneaza butonul rotativ pe mijlocul stalpului si se vor introduce pe rand cele 2 folii.

PASUL 4 – Optional – decuparea fermoarului
In cazul in care folia este prevazuta cu fermoar pentru usa, acesta trebuie montat cu partea de folie
spre exterior, exact ca in poza de mai jos. Folia se monteaza normal, cu fermoarul in pozitia inchis. La
finalizarea montajului, se ridica fermoarul si se decupeaza cu ajutorul unei foarfece sau cutter, folia
transparenta din spatele fermoarului.
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Atentie: Se va decupa atat folia din spatele fermoarului cat si sortul din partea de jos a foliei.

Depozitarea foliilor
Pentru depozitarea foliilor in momentul nefolosirii, se recomanda 2 variante:
1. Rulate in partea de sus a terasei
2. Depozitate in alte spatii
Rulate in partea de sus. In acest caz, va recomandam sa utilizati curelusele optionale pe care le
puteti achizitiona odata cu folia. Folia se ruleaza cu grija si se prinde in cureluse. Pe durata
nefolosirii este recomandat ca folia sa fie protejata de razele directe ale soarelui sau de apa care
poate ramane in interiorul ruloului de folie si care poate afecta folia
Depozitate in alte spatii. In acest caz, se recomanda rularea cu grija a foliei si eventual, invelirea
in alte materiale care sa protejeze folia de praf, rozatoare, apa, soare ,etc. In nici nu caz folia nu
se va impaturi. In cazul in care depozitarea nu a fost facuta corect, este posibil sa intimpinati
dificultati la remontarea. De asemenea, se recomanda curatarea foliei inaintea depozitarii

Ingrijirea foliei pe durata utilizarii
Folia necesita o minima intretinere in perioada de utilizare insa este important ca atunci cand se
curata, acest proces sa fie facut corect. Se recomanda utilizarea unei lavete fine care a fost in
prealabil inmuiata intr-o solutie diluata de apa calda cu sapun.
Se mai recomanda de asemenea utilizarea unui spray PRONTO MULTISUPRAFETE.
Nu se recomanda folosirea agentilor chimici cu alcool sau alte solutii active de curatare intrucat
acestea deterioreaza pelicula de protectie UV cu care este acoperita folia

Posibile defecte de montaj si rezolvarea acestora
Problema

Cauza

Rezolvare

Folia prezinta cute la montare
Mentiune: cutele pe folie
reprezinta un proces natural de
contractie si

Desi cutele nu reprezinta un
defect, o posibila cauza ar fi ca
folia nu a fost intinsa corect

Se demonteaza butonul unde folia
prezinta cute si se muta cativa milimetri
pentru a elimina cutele

Folia a fost depozitata incorect

De intinde folia pe o suprafata dreapta si
se incalzeste cu ajutorul unei surse de
caldura ( feon, aeroterma, etc ) pana folia
devine flexibila si cutele dispar

A fost intinsa prea tare in
momentul montajului
Remontarea a fost facuta la
temperatura scazuta si folia
este contractata

Se va incerca repozitionarea butonilor

Folia a fost montata prea intins

Se va incerca repozitionarea butonilor

La remontare, gaurile nu mai
corespund

Fermoarul nu se mai
inchide/deschide

Se va incerca incalzirea foliei cu o sursa de
caldura. In momentul in care folia devine
flexibila, se va intinde corespunzator de
mult pt a se potrivi gaurilor

