Konturskåret bilfolie
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Konturskåret bilfolie
Vil du gerne reklamere for dit firma i bybilledet, er en konturskåret folie en oplagt mulighed. Bilfolier fra TrykRiget laves som ensfarvet
konturskåret folie. Folierne kommer i mange forskellige farver. Bilfolier leveres med applikationstape og ”skraber” klar til montering.
Ved montering af folien skal overfladen være ren og tør.
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Hvordan laver du en fil klar til udskæring
For at kunne lave en udskæring, skal vi benytte det der hedder en vektor-fil. Disse laves typisk med programmer som Adobe Illustrator,
Corel Draw eller Inkscape. Fordelen ved disse er ud over at man kan skære efter tegningens kurver, at de kan skaleres op og ned uden
at man skal bekymre sig om opløsning m.m. som ved bitmap-billeder og er derfor ideel til folietekster, logoer, skilte m.m.

2.1 Det ønskede motiv
En konturskåret bilfolie består typisk af et motiv i en enkelt
farve. Ønsker du at benytte mere end en farve, kan du rette
henvendelse til kundeservice@trykriget.dk, hvis du har brug
for hjælp hertil.
Det er som udgangspunkt ligegyldigt, hvilken farve du
benytter til dit motiv. Farven på folien vælges først ved
bestilling. Vær opmærksom på detaljegraden af dit motiv!
Detaljer under 1 cm2 kan være problematiske at få til at
hæfte permanent og bør derfor undgås.

2.2 Husk at “outline”
Motivet skal outlines. Dvs. at flader der hører sammen, skal
udgøre samlede objekter. I Adobe Illustrator kan man benytte
“Preview” funktionen (Ctrl+Y) til at se sit motiv efter. Hvis
ikke motivet outlines, vil motivet blive skåret i unødvendigt
mange stykker, der er vanskelige at montere og det vil give
et dårligt resultat. Motivet skal derfor ALTID outlines.
T.v. ses illustration før og efter outlining.

2.3 Rens motivet
For at undgå tvivlsspørgsmål, skal du huske at fjerne
elementer, der ikke skal være med på det endelige motiv.
En godt tip her er at lægge en farvet boks ind bag motivet,
som repræsenterer fladen som motivet skal hænge/sidde på.
Kan man se baggrundsfladen, hvor der ikke skal være motiv,
er motivet korrekt.
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Montage af folien
3.1 Udstyr
Når du skal montere din folie, skal du ud over selve folien
benytte skraber (følger med ved bestilling), samt malertape
og et målebånd eller lign. til at placere emnet.

3.2 Overfladen
Rengør overfladen grundigt, hvor folien skal påføres. Husk
overfladen skal være helt ren og tør inden montering. Du kan
rengøre med sprit eller sæbevand.

3.3 Placer folien
Placer folien det ønskede sted og sæt fast med malertape.
Husk at måle efter for placering, så folien kommer til at sidde
helt korrekt. Som udgangspunkt placeres malertapen i toppen af emnet, hvorefter det kan vippes op og man kan trække
bagpapiret af. Vær opmærksom på at der ikke sidder noget
fast på bagpapiret, når det trækkes af. Hvis det er muligt,
kan lange/store emner (efter placering) med fordel deles i
mindre stykker.

3.4 Overfør folien
Med skraberen overføres emnet ved at skrabe grundigt. Ved
store emner skrabes fra midten og mod top/bund. Ved mindre
emner fra toppen og ned. Husk at holde den endnu ikke
monterede del af emnet lidt ud fra underlaget.
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3.5 Skrab efter
Når folien er fuldt monteret, skrabes det hele grundigt
efter, så du er sikker på at folien hæfter ved.

3.6 Fjern applikationstapen
Når folien har siddet i 10 minutter, tages applikationstapen
LANGSOMT af, med en vinkel på 180 grader, eller så
fladt som muligt. Tryk motivet efter på hele fladen med
filtsiden af skraberen.

3.7 Det endelige resultat
Skulle der være opstået en luftbobble, kan disse typisk presses ud med skraberen, eller punkteres forsigtigt med en nål
eller spidsten af en kniv. Pas på ikke at beskadige lakken!
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Hvordan fjerner jeg bilfolie?
Det, der skal til, er først og fremmest varme – hvis folien opvarmes til ca. 50 gr. bliver den elastisk, og kan derfor lettere trækkes af
uden at briste. Limen bliver også blød ved opvarmningen, og er derfor mere tilbøjelig til at følge med folien.
Du kan bruge en almindelig hårtørrer; men en rigtig varmeblæser er bedre – pas på at det ikke bliver for varmt!
Limrester kan fjernes med et produkt som Autoglym Intensive Tar Remover, terpentin/rensebenzin (ikke ved lister m.m.).
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