Instruções de instalação EVOFILM película com coloração não-adesiva
Obrigado por escolher EVOFILM® para o seu carro. Certifique-se de que segue as instruções e trabalhe com calma e metodicamente
para conseguir os melhores resultados. Não tenha pressa. As nossas melhores dicas profissionais para garantir uma instalação bemsucedida são: trabalhar bem alimentado, bem descansado e sem ser pressionado pelo tempo.

Instruções de trabalho
1.

Assegure-se de que encomendou e recebeu a película correta ANTES de começar a instalá-la. Note que não é
possível avaliar se o tamanho da película está correto colocando-a contra a janela, apenas a forma. A película é
esticada durante a instalação.

2.

Comece por limpar a janela do lado de fora do carro com um produto de limpeza de janelas e um pano comuns (x).
Tal permite-lhe ver com mais facilidade a localização da sujidade no interior. Puxe o lustro à janela com um pano
de microfibra (x). De seguida, limpe completamente a janela na parte interior do carro de maneira a remover
gordura, sujidade e partículas. Termine limpando a janela com etanol para conseguir assim uma janela totalmente
limpa. IMPORTANTE! Limpe as bordas da janela com especial cuidado.

3.

Encha um balde com água quente e coloque neste as películas a serem instaladas. Misture o fluido de instalação
com água quente no frasco de pulverização. Monte o raspador de instalação. Ao proceder à instalação, coloque
luvas para evitar manchas de gordura na película ou no vidro.

4.

Utilizando a escova de esponja, aplique uma camada fina do gel de instalação EVOGEL ao longo das bordas da
janela na qual pretende instalar a película. O gel ajuda a manter as bordas da película no seu devido lugar durante
o processo de secagem, evitando assim que se levantem.

5.

Pulverize a janela com o fluido de instalação. Pulverize a película com o fluido de instalação. Coloque a película na
janela e ajuste-a de forma a que fique devidamente assente. Em janelas fixas, tais como janelas traseiras, janela da
bagageiras, etc., a película deve ser colocada centralmente sobre a janela. Em janelas de portas, a película é
colocada na borda superior (consulte a Página 2 para obter instruções detalhadas sobre como instalar a película
em janelas de portas).

6.

Pulverize a película generosamente com fluido de instalação, antes de raspar. De seguida, passe o raspador de
instalação suave e metodicamente sobre a película, de forma a retirar a maior parte do excesso de água entre a
janela e a película e remover bolhas e vincos. Nunca passe o raspador sobre uma película seca e não pressione o
raspador com demasiada força, pois poderá arranhar a película.

7.

Pulverize de novo a película. Pressione o raspador com um pouco mais de força contra a película e comece a
remover o fluido de instalação entre a janela e a película. Repita o processo de pulverização e raspagem 3-5 vezes
até que toda a água existente entre a película e a janela tenha sido removida e a película esteja devidamente
esticada. A película por norma esticar-se-á entre 3 a 5 mm após uma correta instalação.

8.

Assim que tiver concluído a instalação, repita a raspagem de todas as bordas à volta da janela. É comum acumularse um excesso de fluido de instalação impercetível ao longo da borda da película que deve ser raspado/limpo. O
excesso de gel de instalação que é pressionado deve ser limpo com um pano húmido. Use o raspador arredondado
para chegar aos cantos.

9.

Deixe secar. Durante o processo de secagem estacione o seu carro num lugar fresco, com as portas abertas.
Imediatamente após a instalação, não estacione o carro em condições de calor e incidência dos raios solares. A
secagem demasiado rápida pode resultar na não aderência correta da película.

10. Caso surja um problema durante ou após a instalação, remova a película e volte a instalá-la de acordo com as
instruções. Fazê-lo por norma resolverá o problema. Se o problema persistir após a reinstalação, entre em
contacto connosco para que possamos ajudá-lo.
NOTA! Não instale películas com coloração se as temperaturas forem superiores a +25 graus ou inferiores a +4 graus
(geada), uma vez que podem surgir problemas com a secagem e aderência. Após a instalação, não estacione o carro
em condições de calor, incidência dos raios solares e congelação. O tempo de secagem é de 1-5 dias, dependendo da
temperatura.

EVOFILM® e EVOGEL® são marcas registadas. Todas as violações dos nossos direitos de propriedade intelectual são punidas.

Instalação de películas com coloração em janelas de portas.
1.

Comece por descer a janela aprox. 10 cm. Aplique uma fina camada do gel de instalação EVOGEL com a escova
de esponja ao longo das bordas da janela. Pulverize a janela com o fluido de instalação.

2.

Tire a película do balde cheio de água quente, posicione a película e coloque-a na borda superior da janela.
Coloque a película 2-3 mm abaixo da borda da janela de maneira a que não possa ser puxada contra a vedação
de borracha quando a janela for subida. O espaço na borda superior não é visível assim que a janela for
fechada (na maior parte das vezes fica visível).

3.

Comece a raspar a metade superior da janela para que a película fique completamente presa. Limpe qualquer
líquido ou gel existente na borda superior da janela antes de a subir. Permita que a metade inferior da película
fique livremente pendurada sobre o lado da porta e suba a janela cuidadosamente.

4.

Levante a metade inferior da película pendurada contra o lado da porta e pulverize a janela e a parte de
dentro da película com fluido de instalação. A parte solta da película deve agora ser enfiada entre a vedação de
borracha no lado da porta e a janela. Coloque a película com coloração contra a janela e, com as mãos,
empurre-a parcialmente para baixo, para o lado da porta.

5.

De seguida, utilize o raspador amarelo angular para colocar corretamente a película por baixo da vedação de
borracha. Se a película for demasiado comprida e difícil de ser totalmente empurrada sem que ganhe vincos
pode cortá-la um pouco com uma faca, mas não se esqueça de subir a janela antes de o fazer. IMPORTANTE! A
película deve ficar pelo menos 20 mm abaixo da vedação de borracha mas de maneira a que não fique presa a
esta quando a janela é descida, por isso não corte demasiado.

6.

Pulverize a película e, de seguida, arraste o raspador partindo do centro da janela até à vedação, de forma a
pressionar o excesso de fluido e bolhas. A película está agora no seu devido lugar. Raspe a película 3-5 vezes
até que todo o fluido entre a janela e a película tenha sido removido. Não se esqueça de pulverizar a película
entre raspagens. Utilize o raspador amarelo angular para raspar a película por baixo da vedação, no lado da
porta, e outras vedações da porta.

7.

Deixar secar durante 2-3 dias antes de descer a janela.

8.

Caso surja um problema durante ou após a instalação, remova a película e volte a instalá-la de acordo com as
instruções. Fazê-lo por norma resolverá o problema. Se o problema persistir após a reinstalação, entre em
contacto connosco para que possamos ajudá-lo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------Problemas com a sua instalação?
Contacte-nos se tiver dúvidas ou problemas com a instalação. Quando entrar em contacto connosco, tenha as seguintes
informações disponíveis:
● O número da sua encomenda
● Informações sobre o modelo do seu carro, carroçaria, ano do modelo, etc.
● Uma fotografia da parte frontal, traseira e lateral do seu carro para possamos ver a carroçaria e os detalhes
● Fotografias de qualquer falha ou problema de preferência a uma pequena distância, para que possamos ver
qual é a janela, e fotografias da falha em grande plano.
● Medições da falha ou problema. Meça cuidadosamente e indique as dimensões em milímetros e se isto é total
ou por lado.
Contacto: customerservice@evofilmshop.com • facebook.com/evofilmshop * evofilmshop.contact
Horário de funcionamento: Dias úteis das 09:00 às 17:00. Sextas-feiras das 09:00 às 16:00. Horário de almoço: das
12:00 às 12:30 (GMT)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EVOFILM® e EVOGEL® são marcas registadas. Todas as violações dos nossos direitos de propriedade intelectual são punidas.

