Monteringsvejledning
Foliestreamer
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Hængslet i toppen
Rens påsætningsstedet omhyggeligt med rensebenzin eller sprit.
(Test evt. inden om påsætningstedet kan tåle rensebenzin eller sprit)

Placer dekorationen. Hold den til underlaget ved hjælp af mindre
stykker malertape.

Læg et stykke 50 mm malertape vandret langs toppen af dekorationen.

Fjern bagpapiret de øverste centimeter. Hele bagpapiret kan fjernes, hvis det ønskes men ved store
dekorationer er det en fordel at beholde bagpapiret på til området skal skrabes. På denmåde undgås det
at få strukket folien og få urenheder i klæbestoffet. Samtidig gør det dekorationen nemmere at styre.

Hold dekorationen væk fra overfladen. Lad klæberen få kontakt med underlaget, efterhånden som der bliver
skrabet. Begynd i toppen af dekorationen og skrab fra midten og ud mod den nærmeste kant. Brug et fast tryk
på skraberen og overlap banerne. Fjern bagpapiret gradvist indtil bunden af dekorationen er nået.
Efterskrab evt. hvor tapen har siddet.

Hængslet på midten
Rens påsætningsstedet omhyggeligt med rensebenzin eller sprit.
(Test evt. inden om påsætningstedet kan tåle rensebenzin eller sprit)

Placer dekorationen. Hold den til underlaget ved hjælp af mindre
stykker malertape.

Sæt et stykke 50 mm. malertape på tværs gennem dekorationen, for at lave et hængsel. Malertapen placeres
på den kortest mulige distance over printet.

Fold den ene halvdel af dekorationen tilbage, fjern bagpapiret til hængslet. Skær eller klip bagpapiret langs
hængslet og fjern bagpapiret.

Fold dekorationen tilbage på plads, men hold dekorationen væk fra overfladen med den ene hånd. Lad
klæberen få kontakt med underlaget, efterhånden som der bliver skrabet. Begynd fra midten af hængslet, og
ud mod den nærmeste kant. Brug et fast tryk på skraberen og overlap banerne.
Efterskrab evt. hvor tapen har siddet.

Fjern malertapen og monter den anden halvdel af dekorationen på samme måde.

Efterskrab evt. hvor tapen har siddet.
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