Instructiuni de aplicare PRINT FLOOR GRAPHICS
1. Suprafata trebuie sa fie perfect USCATA, curata si in bune conditii.
2. Folia personalizata pentru Floor Graphics se aplica pe vreme uscata, pe suprafata uscata, la
temperaturi de peste 10 º C, in zile in care se asteapta eventual cresteri de temperatura pana pe
la 18 º C. Ar trebui sa va asigurati ca nu sunt sanse de ploaie inca cel putin 24 de ore dupa
aplicarea finala, eventual sa protejati zona in acest sens. Caldura ajuta adezivul sa faca priza mai
rapid. Aplicarea nu se face in a doua parte a zilei, pentru ca nu e indicat sa scada temepratura pe
suprafata pe care s-a facut aplicarea.
3. Cu cat este mai rugoasa suprafata pe care aplicati cu atat sunt mai mici sansele sa reziste
aplicatia dvs.
4. Pentru a curata suprafata folositi o perie sau o matura cu peri duri, ca sa inlaturati foarte bine
urmele de mizerie, praf, nisip, etc. Nu folositi lichide, nu umeziti deloc suprafata.
5. Odata aliniata folia, desfaceti 5 cm de pe suport si incepeti. Lucrati cu cate 20 cm de material
odata, si folositi la aplicare o racleta dura perie cu peri scurti sau rola semi-dura. Aplicati o
presiune constanta si fortati adezivul sa adere la suprafata de aplicare. Scoateti cu grija bulele de
aer.
6. Lipiti folia peste rosturi si imbinari, dar nu o apasati in fantele respective.
7. Dupa ce ati aplicat integral printul, mai faceti o trecere peste contururi ca sa fiti siguri ca
marginea este in contact perfect cu suprafata de aplicat.
8. Daca este posibil decupati rotund colturile ca sa impiedicati ridicarea conturului de pe suprafata
de aplicat.
9. Cand suprafata pe care aplicati este usor denivelata, folositi sursa de caldura pentru a lipi folia
printata.
10. Nu laminati cu imbinari sau cu multiple straturi care pot cauza accidente, cazaturi etc.
Conditii de transport:
Pentru a usura transportul StreetRap se poate rula, cu printul pe exterior si pe un diametru de cel
putin 15 cm, de ex tub de 6 inch.
Pentru a proteja printul de expunere la umezeala, el trebuie introdus intr-o punga de plastic.
Trebuie evitata expunerea printului la temepraturi ridicate sau variatii de umiditate.
Alte observatii
Pentru a avea certitudinea unei lucrari finale conform cerintelor, faceti intotdeauna un test, pe o
suprafata mai mica, identica cu cea de lucru si in conditiile cerute de lucrarea dvs.
Urmatorii factori dauneaza aderentei unui adeziv sensibil la presiune:
· suprafata prafuita, murdara, uleioasa sau oxidata
· aplicare la temperaturi sub cea indicata sau expunere in conditii inafara intervalelor de
temperatura indicate in fisa tehnica a produsului.

