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PODLOŽKA
• Musí být suchá, hladká a čistá. Nesmí být znečištěna na povrchu prachem, špínou, mastnotou nebo stopy

vosku či silikonu.
• Než fólii nalepíme, očistíme plochu alkoholem / Ethanol, Izopropylalkohol /.
• Je-li podložka  porézní a ssaje vodu,  jako na příklad zdivo nebo dřevotříska, doporučujeme používat naše

lepidlo SIBUCLÉ S 33 HV.
• POZOR!  Nepoužívejte žádná lepidla, která by mohla rozleptat podklad fólie.
• Pnutí na povrchu fólie by mělo být nejméně 38 dinů / Industrie-Info /.

DŮLEŽITÉ!
• Svinuté fólie je potřeba nejméně na 24 hodiny před zpracováním rozložit na pevnou

podložku v místnosti, kde s nimi budeme pracovat a dobře je zatížit.

STŘÍHÁNÍ, VRTÁNÍ, PRORÁŽENÍ, NAŘEZÁVÁNÍ PILOU
• V každém případě opracováváme fólie na lícové straně.
• Hlavně SIBU MultiStyle nikdy nestříháme na rubové straně.

LEPENÍ
• Na zpracovávání fólií je nejvhodnější teplota + 15 až + 30  stupňů. Celsia. Když se fólie dobře přizpůsobí

teplotě místnosti, kde je budete používat, vyvarujete se nepříjemnosti, protože lepidlo na rubu fólie příliš
neztuhne a fólie  budou dobře držet na podložce.

• SIBU MultiStyle se roztahují na  délce 1 m  při teplotě 10 stupňů C asi o 0, 7 mm. S tím je třeba před
nalepováním počítat.

• Zásadně bychom měli dodržovat mezi nalepenými fóliemi spáru 0,5 -1 mm.
• Pokud je v místnosti opravdu vysoká teplota nebo tam teplota silně kolísá, musíme spáru zvětšit.

V tom případě volíme také menší formáty fólií.
• Velký pozor dáváme také na vzduchové bubliny, které zůstávají pod fóliemi při špatném způsobu lepení.

Fólii nalepujeme vždycky z jedné strany a vzduch vytlačujeme jako při lepení tapet měkkým hadříkem nebo
gumovým válečkem.

• Před nalepováním odtrhneme z rubové plochy ochrannou vrstvu kryjící lepidlo a fólii co nejpevněji přitiskneme
na podložku. Pokud je to možné, fólii po celé ploše zatížíme.

• Protože pnutí a roztahování materiálu by mohlo zapříčínit odskakování okrajů nalepené fólie, doporučujeme
použít na začištění okrajů naše dokončovací profily M 58 nebo M 60. Viz  náčrtek!

OCHRANA LÍCOVÉ PLOCHY
• Všechny fólie jsou chráněny před poškozením ochrannou blanou, kterou stahujeme až po

nalepení fólie.

  ČIŠTĚNÍ
• Při silném znečištění používáme čistící prostředek na okna a zrcadla, který nanášíme na čistou textilii.

Nikdy nedáváme čistící prostředek přímo na fólii.
• Při menším znečištění používáme  jenom měkkou textilii, bez prachu a nečistoty.
• Nikdy nepoužíváme čistící prostředky na nádobí nebo na podlahy.

POTISK
• Pokud chcete fólie potisknout, vyžádejte si u nás podrobné informace!

ODOLNOST PROTI VLHKOSTI
• Fólie jsou vhodné do koupelen. Je však lépe vyhnout se přímému kontaktu s vodou.

Tyto fólie nedoporučujeme vystavovat přímému slunečnímu záření a teplotám vyšším než 50 stupňů
Celsia. Je potřeba si uvědomit, že tyto fólie jsou hořlavé a nesmíme je použít v blízkosti otevřeného ohně
nebo přímo u tepelného zdroje.Tyto rady a pokyny při používání a lepení fólií vycházejí z našich znalostí
a zkušeností. Zaručujeme stálou kvalitu našich výrobků. Dobrý výsledek ovšem záleží na pečlivosti, s
jakou budete fólie zpracovávat. Nezodpovídáme za výsledky, pokud fólie zpracováváte v neobvyklých
podmínkách. V každém případě vám doporučujeme, abyste si nejprve na vzorku fólie vyzkoušeli, jak se
zachová  při vašem způsobu zpracovávání a v podmínkách, které vyhovují vašemu záměru.

CZ RADY PRO ZPRACOVÁNÍ FÓLIÍ V INTERIÉRU
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*) Máme-li podložky duté nebo vypouklé, doporučujeme připevnit fólie mechanicky, nejlépe našimi dokončovacími lištami.

Plochy a podložky
• Podklad nesmí být porézní, aby lepidlo nevsáklo a fólie neodpadla. Podložka musí být suchá, hladká,

očištěná od prachu, špíny, mastnoty, vosku a silikonu.
• Plochu, na kterou budeme folii lepit, očistíme nejprve alkoholem / Ethanolem, Izopropylalkoholem /.
• Pnutí na povrchu musí být nejméně 38 dinů.

Důležité!
• Svinuté fólie je potřeba nejméně na 24 hodiny před zpracováním rozložit na pevnou

podložku v místnosti, kde s nimi budeme pracovat a dobře je zatížit.

Stříhání, vrtání, prorážení, nařezávání pilou
• V každém případě opracováváme fólie na lícové straně.
• Hlavně SIBU structure- a punch-line nikdy nestříháme na rubové straně.
• U fólii, které maji upravený povrch po obou stranách, je potřeba dodržovat pokyny uvedené pro tyto fólie

Lepení
• Na zpracovávání fólií je nejvhodnější teplota + 15 až + 30  stupňů. Celsia. Když se fólie dobře přizpůsobí

teplotě místnosti, kde je budete používat, vyvarujete se nepříjemnosti, protože lepidlo na rubu fólie příliš
neztuhne a fólie  budou dobře držet na podložce.

• SIBU structure- a punch-line se roztahují na  délce 1 m  při teplotě 10 stupňů C asi o 0, 7 mm. S tím je třeba
před nalepováním počítat.

• Zásadně bychom měli dodržovat mezi nalepenými fóliemi spáru 0,5 -1 mm.
• Pokud je v místnosti opravdu vysoká teplota nebo tam teplota silně kolísá, musíme spáru zvětšit.

V tom případě volíme také menší formáty fólií.
• Velký pozor dáváme také na vzduchové bubliny, které zůstávají pod fóliemi při špatném způsobu lepení.

Fólii nalepujeme vždycky z jedné strany a vzduch vytlačujeme jako při lepení tapet  měkkým hadříkem nebo
gumovým válečkem.

• Před nalepováním odtrhneme z rubové plochy ochrannou vrstvu kryjící lepidlo a fólii co nejpevněji přitiskneme
na podložku, Pokud je to možné, fólii po celé ploše zatížíme.

• Protože pnutí a roztahování materiálu by mohlo zapříčínit odskakování okrajů nalepené fólie. Při zpracování
fólii se nesmíne dotýkat ploch pojednaných lepidlem. Doporučujeme použít na začištění okrajů naše dokončovací
profily M 58 nebo M 60. Viz  náčrtek!

• Ani montážní lišty ani okrajové profily by neměly bránit případnému roztažení SIBU fólii.
• Pokud zpracováváte fólie bez lepidla, vyžádejte si zvláštní rady, jak je nejlépe nalepit.

Ochrana lícové plochy
• Všechny fólie jsou chráněny před poškozením ochrannou blanou, kterou stahujeme až po

nalepení fólie.

Čištění
• Při silném znečištění používáme čistící prostředek na okna a zrcadla, který nanášíme na čistou textilii.

Nikdy nedáváme čistící prostředek přímo na fólii.
• Při menším znečištění používáme  jenom měkkou textilii, bez prachu a nečistoty.
• Nikdy nepoužíváme čistící prostředky na nádobí nebo na podlahy.

Odolnost proti vlhkosti
• Fólie jsou vhodné do koupelen. Je však lépe vyhnout se přímému kontaktu s vodou.

Tyto fólie nedoporučujeme vystavovat přímému slunečnímu záření a teplotám vyšším než 50 stupňů
Celsia. Je potřeba si uvědomit, že tyto fólie jsou hořlavé a nesmíme je použít v blízkosti otevřeného ohně
nebo přímo u tepelného zdroje.Tyto rady a pokyny při používání a lepení fólií vycházejí z našich znalostí
a zkušeností. Zaručujeme stálou kvalitu našich výrobků. Dobrý výsledek ovšem záleží na pečlivosti, s
jakou budete fólie zpracovávat. Nezodpovídáme za výsledky, pokud fólie zpracováváte v neobvyklých
podmínkách. V každém případě vám doporučujeme, abyste si nejprve na vzorku fólie vyzkoušeli, jak se
zachová  při vašem způsobu zpracovávání a v podmínkách, které vyhovují vašemu záměru.

CZ RADY PRO ZPRACOVÁNÍ SAMOLEPICICH
INTERIÉROVÝCH FÓLIÍ

Pokyny plati pro všechny druhy strukturálních fólii. Podrobnosti najdete ve specifikaci jednotlivých výrobků.

ca. 0,2 mm

Montageleiste / Profile
SIBU Paneel / Sheet

0,5 mm - 1 mm

Montageleiste / Profile

SIBU Paneel / Sheet

0,5 mm - 1 mm

ca. 0,2 mm


