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Instrukcja montażu folii statycznej przyciemniającej EVOFILM (PL) 
Dziękujemy, że wybrałeś EVOFILM® dla swojego samochodu. Pamiętaj, aby postępować zgodnie z instrukcjami, pracować spokojnie i 

metodycznie, a wtedy uzyskasz najlepszy efekt. Nie spiesz się. Nasze najlepsze profesjonalne wskazówki na udany montaż, to pracować 

najedzonym, wypoczętym i bez presji czasu.  

Instrukcje robocze 

1. Sprawdź, czy zamówiłeś i otrzymałeś właściwą folię PRZED rozpoczęciem montażu. Pamiętaj, że nie można 

ocenić, czy rozmiar folii jest prawidłowy, kładąc ją na szybie, można jedynie sprawdzić kształt. Folia rozciąga się 

podczas instalacji. 

 

2. Zacznij od wyczyszczenia szyby z zewnątrz samochodu za pomocą zwykłego środka do mycia szyb i ściereczki (x). 

Dzięki temu łatwiej jest zobaczyć, gdzie na stronie wewnętrznej znajdują się zabrudzenia. Wypoleruj szybę 

ściereczką z mikrofibry (x). Następnie dokładnie wyczyść szybę od wewnątrz samochodu w celu usunięcia 

tłuszczu, brudu i nierówności. Na koniec przetrzyj szybę etanolem, aby uzyskać całkowicie czystą powierzchnię. 

WAŻNE! Szczególnie starannie oczyścić krawędzie szyby.   

 

3. Napełnij wiadro ciepłą wodą i umieść w nim folie, które mają być zamontowane. W butelce z rozpylaczem 

zmieszaj płyn montażowy z ciepłą wodą. Przygotuj raklę. Załóż rękawice, aby uniknąć plam tłuszczu na folii lub 

szkle podczas montażu.  

 

4. Nałóż cienką warstwę żelu montażowego EVOGEL wzdłuż krawędzi szyby, na którą ma być nałożona folia, za 

pomocą pędzla gąbkowego. Pomoże on utrzymać brzegi folii na miejscu podczas procesu suszenia i uniknąć 

podnoszenia się brzegów.  

 

5. Spryskaj szybę płynem montażowym. Spryskaj folię płynem montażowym. Nałóż folię na szybę i dopasuj tak, aby 

prawidłowo przylegała. Na szybach nieruchomych, takich jak szyby tylne, szyby bagażnika itp. folia powinna być 

umieszczona centralnie na szybie. Na szybach drzwiowych folię zaczynamy nakładać od górnej krawędzi. 

(Szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji folii na szybach w drzwiach znajdują się na stronie 2) 

 

6. Przed dopasowywaniem obficie spryskaj folię płynem montażowym. Następnie miękko i metodycznie przesuwaj 

raklą po folii, aby odciągnąć nadmiar wody między szybą a folią oraz usunąć pęcherzyki i zagniecenia. Nigdy nie 

należy przesuwać rakli po suchej folii ani zbyt mocno jej dociskać, może to spowodować zarysowanie folii. 

 

7. Ponownie spryskaj folię. Przyciśnij raklę nieco mocniej do folii i zacznij wypychać płyn montażowy spomiędzy 

szyby i folii. Powtórz proces spryskiwania i wypychania 3-5 razy, aż cała woda spomiędzy folii a szyby zniknie, a 

folia będzie dobrze naciągnięta. Przy prawidłowym montażu folia zazwyczaj rozciąga się w granicach 3-5 mm.  

 

8. Po zakończeniu montażu należy powtórzyć dociskanie i wypychanie wszystkich krawędzi szyby. Nadmiar płynu 

instalacyjnego niewidoczny dla oka często zbiera się wzdłuż krawędzi folii i musi zostać usunięty. Wyciśnięty 

nadmiar żelu montażowego wytrzyj wilgotną szmatką. Użyj zaokrąglonej rakli, aby dotrzeć do narożników. 

 

9. Pozostaw do wyschnięcia. Podczas procesu suszenia zaparkuj samochód w chłodnym miejscu i otwórz drzwi. 

Bezpośrednio po montażu nie należy parkować samochodu w miejscach nagrzanych i nasłonecznionych. Zbyt 

szybkie schnięcie może spowodować, że folia nie będzie prawidłowo przylegać. 

 

10. Jeśli podczas lub po instalacji wystąpi problem, należy usunąć folię i zainstalować ją ponownie zgodnie z instrukcją. 

To często rozwiązuje problem. Jeśli po ponownej instalacji problem nadal występuje, skontaktuj się z nami, a 

pomożemy go rozwiązać. 
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Montaż folii przyciemniającej na szybach drzwiowych. 

1. Zacznij od opuszczenia szyby o około 10 cm. Nałóż cienką warstwę żelu montażowego EVOGEL za pomocą 
pędzla gąbkowego wzdłuż krawędzi szyby. Spryskaj szybę płynem montażowym.  
 

2. Wyjmij folię z wiadra wypełnionego ciepłą wodą, połóż ją i dopasuj do górnej krawędzi szyby. Umieść folię 2-
3 mm poniżej krawędzi szyby, tak aby nie można było jej zahaczyć o gumową uszczelkę, zamykając okno. 
Szczelina przy górnej krawędzi nie będzie widoczna po poniesieniu szyby.  
 

3. Zacznij dociskać górną połowę szyby tak, aby folia była dobrze przymocowana. Przed podniesieniem szyby 
wytrzyj płyn lub żel z górnej jej krawędzi. Pozwól dolnej połowie folii swobodnie zwisać nad bokiem drzwi i 
ostrożnie zacznij podnosić szybę. 
 

4. Podnieś dolną połowę folii i spryskaj szybę oraz wewnętrzną stronę folii płynem montażowym. Luźną część 
folii wsuń pomiędzy gumową uszczelkę w boku drzwi a szybę. Przyłóż folię do szyby i dociśnij ją dłońmi, 
odrobinę przesuwając w dół do boku drzwi. 
 

5. Następnie użyj żółtej, skośnej rakli, aby prawidłowo wcisnąć folię pod gumową uszczelkę. Jeśli folia jest 
niepotrzebnie długa i trudno schować ją całą bez zagnieceń, można ją trochę przyciąć, ale nie zapomnij przed 
przycięciem folii podnieść szyby. WAŻNE! Folia musi zejść pod uszczelkę gumową na co najmniej 20 mm, aby 
przy podnoszeniu szyby nie przyczepiała się do uszczelki, dlatego nie należy jej przycinać zbyt mocno. 
 

6. Spryskaj folię, a następnie przeciągnij raklą od środka szyby aż do uszczelki, aby wycisnąć nadmiar płynu i 
pęcherzyki powietrza. Folia jest teraz na swoim miejscu. Przeciągaj folię 3-5 razy, aż cały płyn spomiędzy niej 
a szyby zniknie. Nie zapomnij spryskiwać folii pomiędzy kolejnymi przeciągnięciami. Użyj żółtej, skośnej rakli 
do dociśnięcia folii pod uszczelką w bocznej części drzwi i innych uszczelkach. 
  

7. Pozostaw do wyschnięcia na 2-3 dni zanim ponownie opuścisz szybę.  
 

8. Jeśli podczas lub po instalacji wystąpi problem, należy usunąć folię i zainstalować ją ponownie zgodnie z 

instrukcją. To najczęściej rozwiązuje problem. Jeśli po ponownej instalacji problem nadal występuje, 

skontaktuj się z nami, a pomożemy go rozwiązać. 

UWAGA! Nie należy instalować folii przyciemniającej w temperaturach powyżej +25 stopni lub poniżej +4 stopni 

(mróz), ponieważ mogą wystąpić problemy z wysychaniem i przyczepnością. Po zamontowaniu nie należy 

parkować samochodu w miejscach silnie nagrzanych, nasłonecznionych lub w temperaturach ujemnych. Czas 

schnięcia wynosi 1-5 dni w zależności od temperatury.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

Problemy z instalacją? 

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub jakiekolwiek problemy z instalacją. Prosimy o przygotowanie 

następujących informacji: 

● Numer zamówienia 

● Model samochodu, nadwozie, roku produkcji itp.  

● Zdjęcie samochodu z przodu, z tyłu i z boku, aby zobaczyć karoserię i szczegóły 

● Zdjęcia każdej wady lub problemu, najlepiej z niewielkiej odległości, abyśmy mogli zobaczyć, które to okno, 

oraz zdjęcia zbliżenia wady. 

● Rozmiary wady lub problemu. Zmierz dokładnie i podaj wymiary w milimetrach oraz czy jest to wartość 

całkowita czy na jedną stronę. 

 

Kontakt: customerservice@evofilmshop.com • facebook.com/evofilmshop • evofilmshop.com/contact 

Godziny otwarcia: dni robocze do czwartku 9:00–17:00. Piątki 9:00–16:00. Przerwa 12:00-12:30. 
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