
 

 

Instrucțiuni de îngrijire ulterioară 

a foliei transparente de protecție vopsea. 
 
 Vă mulțumim că ați vizitat atelierul COLOR TUNING și că ne oferiți ocazia să vă protejăm masina dvs.  
Deoarece folia de protecție a vopselei tocmai a fost instalată, este de datoria noastră să vă informăm cu privire la 
modul de intreținere a foliei și ce nu trebuie să faceți în primele 7 zile de la preluarea mașinii. 

• Nu spălați mașina în primele 7 zile după instalare, umiditatea dintre folie și suprafața cu vopsea încă se 
evaporă, iar marginile se usucă, astfel încât adezivul să se poată lipi corect de vopsea. Utilizarea 
șampoanelor va împiedica fixarea corectă a marginilor. 

• În timpul perioadei scurte în care folia se întărește, este posibil să observați câteva bule sau mici picături 
ceață în folie, dar nu este nimic îngrijorător. Umezeala se va evapora prin porii foliei în următoarele 2-3 
săptămâni. Bulele pot apărea și dispărea din cauza metodei „umede” de instalare. 

• După ce folia s-a întărit, puteți spăla mașina ca de obicei (dacă este posibil, utilizați metoda cu două găleți 
și o mănușă de spălare din lână de miel). Dacă utilizați un aparat de spălat cu presiune, țineți lancea de 
pulverizare la cel puțin 1 metru de suprafața foliei, în special de margini, deoarece presiunea poate ridica 
folia. 

• Cel mai bun lucru pe care îl puteți folosi pe folie sunt produsele de îngrijire auto cu pH neutru, cum ar fi 
șampoanele Gtechnic sau  Swissvax. 

• În cazul în care aveți urme de insecte sau mizerie de la păsări, trebuie să le îndepărtați imediat. Dacă nu 
sunt îndepărtate, acizii din picături vor măcina prin stratul cu efect de regenerare. Căldura ambientală 
produsă de mașină poate accelera procesul. Cel mai bun mod de a îndepărta urmele de insecte este să folosiți 
apa sub presiune de la 1 m distanță. Cel mai bun mod de a îndepărta mizeria de la păsări este să turnați apă 
caldă pe zonă ideal peste o carpa/prosop hartie, lăsând-o să se înmoaie timp de un minut și apoi să ștergeți 
delicat cu o cârpă din microfibre. 

• Dacă lustruiți sau ceruiți mașina în mod regulat, există unele restricții cu privire la ceea ce puteți utiliza pe 
folie. Produsele de lustruire care conțin substanțe abrazive și produsele care conțin petrol sau solvenți nu 
trebuie utilizate pe folie. Aceste produse vor deteriora straturile cu efect de regenerare și adezive ale foliei. 
Produsele trebuie selectate cu atenție și pot fi utilizate numai ceruri naturale, cum ar fi ceara de Carnauba. 
Nu utilizați produse abrazive sau pe bază de rășină, deoarece acestea pot provoca o ceață pe suprafața foliei.  

• Zgârieturile de suprafață și urmele de turbionare din peliculă vor dispărea după un timp. Dacă trebuie să 
accelerați procesul, turnați apă caldă (nu clocotită) pe zona dorită. Acest lucru va ajuta stratul superior al 
peliculei să se transforme din nou în starea inițială.  

• Oferim gratuit o primă spălare completă și o inspecție a foliei de protecție a vopselei, pe care vă 
recomandăm să o rezervați în aproximativ 7-10 zile de la preluare. Nu uitați să ne sunați pentru a face o 
programare. 


