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Návod na instalaci nepřilnavé tónované fólie EVOFILM 
Děkujeme, že jste si pro své auto vybrali EVOFILM®. Postupujte podle pokynů a pro dosažení nejlepších výsledků pracujte klidně a 

metodicky. Nespěchejte. Před samotnou instalací doporučujeme dobře se najíst a odpočinout si, a poté pracovat v klidu a beze spěchu. 

Pracovní pokyny 

1. PŘED zahájením instalace zkontrolujte, zda jste si objednali a obdrželi správnou fólii. Berte prosím na vědomí, že 

správnou velikost fólie není možné posoudit tím, že ji přiložíte ke sklu auta. Takto lze posoudit pouze tvar fólie. 

Během instalace se fólie natáhne. 

 

2. Začněte tím, že okenní tabuli vyčistíte z vnější strany běžným čističem na okna a čisticím hadříkem (x). Díky tomu 

lépe uvidíte nečistoty na vnitřní straně. Sklo vyleštěte hadříkem z mikrovlákna (x). Poté je důkladně vyčistěte 

z vnitřní strany, tím odstraníte mastnotu, nečistoty a drobná smítka. Na závěr sklo otřete ethanolem. DŮLEŽITÉ! 

Okraje skla očistěte obzvlášť opatrně. 

 

3. Naplňte kbelík teplou vodou a vložte do něj fólie, které se mají instalovat. Smíchejte aplikační kapalinu s teplou 

vodou v lahvi s rozprašovačem. Sestavte aplikační škrabku. Nasaďte si rukavice, abyste při aplikaci zabránili 

vzniku mastných skvrn na fólii nebo skle. 

 

4. Houbičkou naneste tenkou vrstvu aplikačního gelu EVOGEL podél okrajů okenní tabule, na kterou má být fólie 

nalepena. Gel pomáhá udržet okraje filmu na místě během zasychání (zabraňuje jejich zvedání). 

 

5. Postříkejte okenní tabuli aplikační kapalinou, stejně jako i fólii. Umístěte fólii na okenní tabuli a upravte ji tak, aby 

správně seděla. Na pevných okenních tabulích, jako jsou zadní okna, okna zavazadlového prostoru atd., musí být 

fólie umístěna ve středu okenní tabule. Na okenních tabulích ve dveřích je fólie umístěna podél horní hrany (viz 

strana 2, kde najdete podrobné pokyny pro aplikaci fólie na okenní panely ve dveřích). 

 

6. Před vyhlazením fólii velkoryse postříkejte aplikační kapalinou. Poté jemně a metodicky přejeďte škrabkou po 

fólii, aby se vytlačila většina přebytečné vody mezi okenní tabulí a fólií a odstranily se bubliny a záhyby. Nikdy 

nepřejíždějte škrabkou po suché fólii a netlačte na škrabku příliš silně, aby nedošlo k poškrábání fólie. 

 

7. Opět postříkejte fólii. Zatlačte škrabkou na fólii trochu silněji a začněte vytlačovat instalační kapalinu mezi okenní 

tabulí a fólií. Proces stříkání a vyhlazení opakujte 3–5krát, dokud veškerá voda mezi fólií a okenní tabulí nezmizí a 

fólie se řádně nenatáhne. Po správné instalaci se fólie obvykle natáhne o 3-5 mm. 

 

8. Po dokončení uhlaďte všechny okraje kolem okenní tabule. Přebytečná aplikační kapalina není volným okem 

viditelná. Často se shromažďuje při okrajích fólie a musí být vytlačena a setřena. Přebytečný aplikační gel, který je 

vytlačen, je třeba setřít vlhkým hadříkem. Na rohy okna použijte zaoblenou škrabku. 

 

9. Nechejte zaschnout. Během usychání zaparkujte auto na stinném místě s otevřenými dveřmi. Neparkujte auto 

ihned po instalaci na teplé či slunné místo. Příliš rychlé zaschnutí může mít za následek nesprávné přilnutí fólie. 

 

10. Pokud během instalace nebo po ní nastane problém, odstraňte fólii a znovu ji podle pokynů nainstalujte. To často 

problém vyřeší. Pokud problém přetrvává i po opětovné instalaci, kontaktujte nás, abychom vám mohli pomoci. 
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Instalace tónované fólie na okenní tabule ve dveřích. 

1. Začněte stažením okna o cca 10 cm. Houbičkou naneste tenkou vrstvu aplikačního gelu EVOGEL podél okrajů 
okenní tabule. Postříkejte okenní tabuli aplikační kapalinou. 
 

2. Vyjměte fólii z kbelíku naplněného teplou vodou a umístěte fólii 2-3 mm pod okraj okenní tabule, aby nedošlo 
k jejímu odchlípnutí gumovým těsněním v případě vytaženého okna. Pokud je okno zavřené, tedy vytažené 
nahoru, nelze mezeru na horním okraji vidět. 
 

3. Začněte uhlazovat horní polovinu okenní tabule tak, aby fólie zcela přilnula. Než zatáhnete okno, setřete 
veškerou tekutinu nebo gel na horním okraji okenní desky. Nechte spodní polovinu fólie volně viset přes 
boční stranu dveří a opatrně vytáhněte okno nahoru. 
 

4. Zvedněte spodní polovinu fólie volně visící přes dveře a nastříkejte okenní tabuli i vnitřní stranu fólie 
aplikační kapalinou. Volnou část fólie je nyní třeba zastrčit mezi gumové těsnění a okenní tabuli. Umístěte fólii 
na okenní tabuli a rukama ji zatlačte částečně dolů do boku dveří. 
 

5. Poté použijte šikmou žlutou škrabku k tomu, aby se fólie dostala správně pod gumové těsnění. Pokud je fólie 
zbytečně dlouhá a je obtížné ji stáhnout dolů celou, aniž by se pokrčila, můžete ji trochu oříznout nožem, ale 
před samotným řezáním fólie nezapomeňte okno zatáhnout. DŮLEŽITÉ! Fólie se musí stáhnout nejméně 20 
mm pod gumové těsnění, aby se zabránilo jejímu zachycení ke gumovému těsnění v případě stažení okna, 
takže ji příliš nezkracujte. 
 

6. Nastříkejte fólii a následně přejeďte škrabkou ze středu okenní tabule až úplně dolů k těsnění, aby se vytlačila 
přebytečná tekutina a bubliny. Film je nyní na místě. Opakujte 3–5krát, dokud nevytlačíte veškerou tekutinu 
mezi okenní deskou a fólií. Nezapomeňte fólii mezi jednotlivými tahy škrabkou postříkat. Pomocí šikmé žluté 
škrabky vyhlaďte fólii pod těsněním ve dveřích i ostatními těsněními. 
 

7. Nechejte okno zaschnout po dobu 2–3 dnů, než okno stáhnete. 
 

8. Pokud během instalace nebo po ní nastane problém, odstraňte fólii a znovu ji podle pokynů nainstalujte. To často 

problém vyřeší. Pokud problém přetrvává i po opětovné instalaci, kontaktujte nás, abychom vám mohli 

pomoci. 

 

DŮLEŽITÉ! Neinstalujte tónovanou fólii při teplotách nad +25 °C nebo pod +4 °C (mráz), protože by mohlo dojít k 

problémům se zasycháním a přilnavostí. Po instalaci neparkujte auto v teple, na slunci ani v mrazu. Doba schnutí 

je 1-5 dní v závislosti na teplotě. 

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

Problémy s instalací? 

Pokud máte dotazy nebo problémy s instalací, neváhejte nás kontaktovat. Mějte prosím připravené následující 

informace: 

 

● Vaše číslo objednávky 

● Informace o typu vašeho automobilu, karoserii, roce výroby atd. 

● Fotografie vašeho vozu zepředu, zezadu a ze strany tak, abychom viděli detaily karosérie   

● Fotografie jakéhokoli defektu či závady, nejlépe z mírné vzdálenosti, abychom viděli, o které okno se jedná; 

také detailní záběr závady.  

● Rozměry závady. Opatrně změřte a uveďte rozměry v milimetrech, a zda jsou celkové nebo na každé straně. 

 

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

Otevírací doba: Po-Čt 09–17. Pátek 09–16. Polední přestávka 12–12:30 

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


