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Monteringsvejledning
- for udskårne streamers og enkeltbogstaver i folie.
1) Tør overfladen over med sæbevand, og eftertør eventuelt med lidt sprit på en ren klud,
så fladen er helt ren. Den må gerne være fugtig, idet det letter monteringen.
2) Pil forsigtigt mærket af bagpapiret, så alle detaljer følger med.
3) Hold nu streameren op mod emnet, uden at sætte det helt på, og vær sikker på det sidder lige.
- Hvis De er usikker på at emnet kan sættes lige på, kan De anvende et par stykker klar tape, der sættes på
toppen af dækpapiret og ind mod fæstningspunktet, så emnet fastholdes til vurdering, inden den endelige
montering foretages - ad den vej sikre De at streameren er korrekt nivelleret inden montagen færdiggøres.

4) Når emnet sidder lige, monteres det forsigtigt på fæstningsfladen.
- Vær opmærksom på at det ikke er folder eller ”bobler”.

5) Skrab derpå over hele dækpapirets flade, fra midten og udad, indtil streameren slipper dækpapiret.
6) Dækpapiret fjernes derefter forsigtigt. Det sikreste er at arbejde fra hjørne til hjørne.
7) Er dækpapiret vanskeligt at fjerne, kan De lade det sidde en tid, så streameren får mulighed for at
”sætte sig”. Start derefter processen igen.
8) Eftertør til sidst overfladen med en fnugfri bomuldsklud, så kanter og hjørner slutter tæt til emnet.

Har De spørgsmål eller kommentarer til dette, står vi til deres rådighed!
+ 045 64713608* eller 30440846
- alle hverdag fra 8,00 - 17,00

- eller kik ind på www.danskskiltereklame.dk
Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?

