
W celu prawidłowego montażu winylu APA Truck umieść plandekę, którą chcesz okleić, na płaskiej, sztywnej powierzchni.
Możesz to również zrobić bez sciagania samej plandeki z naczepy jednak konieczne jest umieszczenie sztywnego panelu za kurtyną.

Czyszczenie
Przed nałożeniem winylu należy dokładnie wyczyścić plandekę PCV i usunąć wszelkie ślady tłuszczu. Zaleca się stosowanie alkoholu 
etylowego lub alkoholu izopropylowego. Szybkie odparowanie pozwala uniknąć kropel cieczy, które mogą zostać uwięzione w 
porowatości kurtyny. W każdym przypadku na koniec czyszczenia użyj suchej szmatki, aby usunąć wszelkie pozostałości.

AplikacjaAplikacja
Nakładanie winylu APATruck musi odbywać się w temperaturze nie niższej niż 15 ° C.
Aby uzyskać maksymalną przyczepność winylu do plandeki, zalecamy metodę aplikacji na sucho. Odradzamy metodę aplikacji na 
mokro, ponieważ porowatość plandeki może zatrzymywać części cieczy. Ciecz uwięziona między winylem a plandeką może zagrozić 
przyczepności winylu. Użyj taśmy klejącej o niskiej przyczepności, aby uniknąć użycia zbyt dużej siły podczas jej usuwania. Użycie 
wyższej przyczepności może spowodować oderwanie się winylu od kurtyny. Usuń taśmę co najmniej pół godziny po aplikacji, 
umożumożliwi to przyklejenie się kleju winylowego APATruck do plandeki. Maksymalna przyczepność winylu APATruck następuje po 
48 godzinach, dlatego zalecamy pozostawienie kurtyny na co najmniej 24 godziny przed użyciem pojazdu.
Jeśli to możliwe, unikaj kładzenia winylu na innym winylu i na częściach zasłony, które podlegają silnym nadmiernym naprężeniom 
mechanicznym lub ciągłym zgięciom, takim jak obszary otwierania / zamykania. Winyl APATruck należy nałożyć na gładką zasłonę. 
Nie nakładaj na fałdy, łatki i szwy. Po nałożeniu winylu APA Truck zalecamy uzyć ciepłego powietrza z opalarki na grafikę, aby 
całkowicie aktywować klej.

Mycie i użytkowanie
Plandekę należy Plandekę należy myć nieagresywnymi detergentami (bez rozpuszczalników lub myjek parowych 100 ° C) i zwracać dużą uwagę na 
użycie pistoletu ciśnieniowego: natarczywy strumień wody wywierany na krawędzie winylu może powodować oderwanie i pogorszyć
przyczepność dekoracji. Zalecamy przekazanie instrukcji czyszczenia oklejonej plandeki użytkownikowi końcowemu.

APA Truck Film do druku cyfrowego
W przypadku winylu APATruck do druku cyfrowego należy zwrócić szczególną uwagę na proces suszenia rozpuszczalników zawartych
 w farbach, ponieważ ich obecność może zagrozić przyczepności dekoracji.

PrPrzed laminowaniem AP/280 przezroczystym winylem L/281 lub L/291 (a w każdym razie przed nałożeniem AP/280 na plandekę) 
upewnij się, że rozpuszczalniki zawarte w farbach zostały całkowicie odparowane. Okres oczekiwania może wynosić od 24 do 
48 godzin.

W odniesieniu do czyszczenia, aplikacji i mycia należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi powyżej dla APATruck.


