
 
 

Monteringsvejledning EVOFILM limfri solfilm (DK) 
Tak, fordi du valgte EVOFILM® til din bil. Sørg for at følge instruktionerne og arbejde roligt og metodisk, for at opnå det 

bedste resultat. Hav ikke travlt. At være mæt, udhvilet og ikke i tidspres er vores bedste professionelle råd til en vellykket 

montering. 

Arbejdsinstruktioner 

1. Sørg for, at du har bestilt og modtaget den rigtige film, INDEN du begynder at montere. Bemærk, at det ikke er 

muligt at bedømme, om filmens størrelse er korrekt ved kun at placere den på ruden, uden pasform. Filmen 

udvides og strækkes under monteringen. 

 

2. Start med at rengøre ruden fra ydersiden af bilen, med almindelig vinduesrens og en rengøringsklud (X), så det 

bliver lettere at se, hvor snavset sidder på indersiden. Rengør ruden med mikrofiberkluden (X). Rengør og poler 

derefter ruden på indersiden grundigt for fedt, snavs og partikler på samme måde. Afslut ved at tørre vinduet af 

med ethanol, for en helt ren rude. VIGTIGT! Rengør rudens kanter ekstra omhyggeligt. 

 

3. Fyld en spand med varmt vand, og anbring de film der skal monteres i spanden. Bland monteringsvæsken med 

varmt vand i sprayflasken. Saml monteringsskraberen. Brug handsker for at undgå fedtpletter på filmen eller 

ruden, når du monterer. 

 

4. Påfør et tyndt lag EVOGEL-monteringsgel med svampebørsten langs kanterne på den rude, hvor filmen skal 

monteres på. Gelen hjælper med at holde filmkanterne på plads under tørring, og hjælper med undgå frigivelse af 

kanterne. 

 

5. Sprøjt ruden med monteringsvæsken. Sprøjt filmen med monteringsvæsken. Sæt filmen på ruden og juster den, så 

den passer korrekt. På faste ruder som bagvinduer, bagagerum osv. er filmen centreret på ruden. På ruder i døre, 

placeres filmen øverst. (Se side 2 for detaljerede instruktioner om montering af solfilm på ruder i døre.) 

 

6. Sprøjt rigeligt af monteringsvæsken på filmen, inden skrabning. Træk derefter monteringsskraberen blødt og 

metodisk over filmen, for at fjerne det meste af det overskydende vand mellem ruden og filmen, og fjern bobler og 

folder. Brug aldrig skraberen på tør film og tryk IKKE for hårdt med skraberen, da dette kan ridse filmen. 

 

7. Spray på filmen igen. Tryk skraberen lidt hårdere mod filmen, og begynd at skrabe monteringsvæsken ud mellem 

ruden og filmen. Gentag både sprøjtning og skrabning 3-5 gange, indtil alt vandet mellem filmen og ruden er 

forsvundet, og filmen er korrekt strækket. Filmen skal normalt kunne udvide sig mellem 3-5 mm, når den er 

monteret korrekt. 

 

8. Når du er færdig med monteringen, skal du gentage skrabningen af alle kanter rundt i vinduet. Overskydende 

monteringsvæske, der er usynlig for øjet, opsamles ofte langs kanten af filmen og skal skrabes / tørres væk. 

Overskydende monteringsgelé, der er presset ud, tørres af med en fugtig klud. Brug den afrundede skraber (X) for 

at komme helt ud til kanterne. 

 

9. Lad tørre. Lad gerne din bil være parkeret køligt med åbne døre, under tørringen. Undgå at placere bilen i sol og 

varme, umiddelbart efter monteringen. En for hurtig tørring kan forårsage, at filmen ikke klæber ordentligt. 

 

10. Hvis der opstår et problem under eller efter montering, skal du fjerne filmen og genmontere som beskrevet. Det løser 

normalt problemet. Hvis problemet fortsætter efter genmonteringen kan du kontakte os, så hjælper vi dig. 

 

 BEMÆRK! Installer ikke solfilm ved temperaturer over +25 grader eller under +4 grader (frost), da der kan opstå problemer 

med tørring og klæbning. Placer ikke bilen i sol- og varme- eller frostgrader umiddelbart efter installationen. Tørretiden er 1-

5 dage, afhængig af temperaturen.   



 
 

Montering af solfilm på ruder i døre.  

1. Start med at rulle ruden ca. 10 cm ned. Påfør et tyndt lag EVOGEL-monteringsgel med børsten langs kanten af 
ruden. Spray ruden med monteringsvæsken. 
 

2. Tag filmen ud af spanden med varmt vand, påsæt filmen og placer den i toppen af ruden. Placer filmen 2-3 
mm under kanten af ruden, så den ikke kan trækkes af mod listerne, når ruden er rullet op. Gabet øverst er 
ikke synligt, når ruden hæves (som den normalt er). 
 

3. Start med at skrabe den øverste halvdel af ruden, så filmen sidder helt fast. Aftør al væske og gel, der er på 
rudens øvre kant, før du ruller ruden op. Lad den nederste halvdel af filmen hænge frit mod dørsiden og rul 
forsigtigt ruden op. 
 

4. Løft den nederste halvdel af filmen mod dørsiden, og spray ruden og indersiden af filmen med 
monteringsvæsken. Den løse del af filmen skal nu gå ned mellem dørsiden og ruden. Placer solfilmen mod 
ruden, og skub filmen ned ad døren med hænderne. 
 

5. Brug derefter den gule vinklede spatel til at bringe filmen godt ned i vinduesåbningen i døren. Hvis filmen er 
unødvendig lang, og det er vanskeligt at få hele filmen ned uden at den brækker, kan du skære lidt i filmen 
med kniven, men glem ikke at rulle ruden op, før du skærer filmen. VIGTIGT! Filmen skal være mindst 20 mm 
under åbningen, så den ikke kan klæbe sig fast til listen, når ruden er rullet ned, så ikke klip for meget af. 
 

6. Spray filmen, og træk derefter skraberen fra midten af ruden helt til listen for at skubbe overskydende væske 
og bobler ud. Nu er filmen på plads. Skrab filmen 3-5 gange, indtil al væske mellem ruden og filmen er væk. 
Glem ikke at sprøjte filmen mellem skrabningerne. Brug den gule vinklede spatel, til at skrabe filmen under 
vinduesåbningen og resten af listerne. 
  

7. Lad tørre i 2-3 dage, før du ruller ruden ned.  
 

8. Hvis der er et problem, under eller efter montering, skal du fjerne filmen og genmontere som anført. Det løser 

normalt problemet. Hvis problemet fortsætter efter genmonteringen  kan du kontakte os, så hjælper vi dig. 

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

Problemer med monteringen? 
Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller problemer med monteringen. Når du kontakter os, skal du have følgende 

oplysninger klar: 

• Dit ordrenummer 

• Oplysninger om din bilmodel, karosseri, årsmodel osv. 

• Billeder af din bil fra forsiden, bagsiden og siderne for at se karosseriet og detaljerne 

• Billeder af evt. fejl eller problemer, helst fra et stykke væk, så man kan se, hvilken rude det er og derefter 

nærbilleder af fejlen 

• Mål fejlen eller problemet. Mål omhyggeligt, og angiv målene i millimeter, og om det er i alt eller per side 

 

Kontakt: kundeservice@evofilm.dk • 89 88 70 28 • facebook.com/evofilmdk/ • evofilm.dk/contact 

Åbningstider: Hverdage 09–17. Fredag 09-16. Frokost 12-12.30 

  


