
BELANGRIJKE INFORMATIE

MAGNEETFOLIE -  OUTDOOR
GEBRUIKSAANWIJZING VOOR REINIGING EN ONDERHOUD

Voorbereiding
Voor het aanbrengen op vers gewaxte oppervlakken moet een wachttijd van 48 uur aangehouden worden. In het geval 
van nieuw cq. onlangs gelakte voertuigen, moet u ongeveer 90 dagen wachten totdat de lak volledig uitgehard is 
voordat u de magneetfolie aanbrengt. Veegt u het oppervlak van het voertuig vóór het aanbrengen af, met een schone, 
droge doek en verzeker u ervan dat vuil en stof verwijderd zijn.

Gebruik
Wij bevelen aan om de magneetfolie aan te brengen wanneer de magneet ongeveer kamertemperatuur (ca. 20°C) 
heeft. Bevestig zorgvuldig een hoek van de magneetfolie aan op het voertuigoppervlak en breng de rest van de folie, 
zonder luchtbellen, aan. Trekt u niet aan de folie om beschadiging van het materiaal te voorkomen. U dient de folie niet 
te gebruiken bij temperaturen onder -15°C en boven 70°C, omdat in deze gevallen de magnetische eigenschapen en 
daarmee aanhechting van het product verzwakt kan worden.

Reiniging
Verwijdert u de folie regelmatig om ophoping van vocht en vuil te verhinderen. Bij gebruik op voertuigen wordt 
aanbevolen deze dagelijks te verwijderen, om het binnendringen van straatvuil te voorkomen. Vuil tussen de magneet-
folie en uw voertuig kan tot lakschade leiden. Reinigt u de magneetfolie en de ondergrond met een mild
reinigingsmiddel en een zachte doek en laat u de oppervlakken aansluitend drogen. 
Dit helpt de levensduur van de magneetfolie te behouden en het oppervlak van uw voertuig te beschermen.

Opbergen
Bergt u uw magneetfolie schoon en droog op. Indien u deze uitrolt, rol dan met de bedrukte, niet magnetische zijde naar 
buiten. Bergt u de folie staand op, doe dit dan op de lange zijde om drukpunten te vermijden. Indien u de folie liggend 
opbergt, doe dit dan op een schone, gladde en vlakke ondergrond. Indien u de folie stapelt, stapel dan niet, 
magnetische op magnetische zijde, omdat vanwege onjuiste positionering van de ladingen er vouwen kunnen ontstaan.

Let op!
Niet gebruiken op opnieuw geschilderde, niet-metalen vulmiddelen, houtnerf en vinyl gevelbeplating. 
WIJ WIJZEN ER DUIDELIJK OP DAT MAGNEETFOLIE BIJ SPECIFIEKE LAKKEN 
(BIJVOORBEELD METALLIC-LAK) VERKLEURINGEN KAN VEROORZAKEN! Een regelmatige 
controle wordt daarom aanbevolen. Het gebruik van magneetfolie op over-gelakte oppervlakken (tweede laklaag), kan 
tot lichte kleurverandering leiden en wordt daarom niet aanbevolen.

Opmerking
Het niet volgen van de richtlijnen voor reiniging en onderhoud, kan het behandelde oppervlak en/of het magnetische 
materiaal zelf beschadigen, zoals ook de kleefkracht beïnvloeden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt 
door verkeerd gebruik of het niet volgen van de richtlijnen.


