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Návod na lepení samolepky
Před lepením
Samolepku můžeme aplikovat na celou řadu čistých, suchých, hladkých až lehce
porézních materiálů, které jste zbavili mastnoty. Při aplikaci na čerstvě lakované povrchy
musíme dbát, aby lak byl již zcela proschlý, neboť páry z rozpouštědel a jiné výpary
mohou vést ke tvorbě bublin, zkroucení nebo změně zbarvení. Podkladová plocha musí
být důkladně očištěna. Doporučujeme čistit lihem (technický líh), popř. odstraňovačem
silikonu, nedoporučujeme benzín. Lakované plochy je před lepením dobré důkladně očistit
vlažnou vodou s přidáním jakéhokoli běžného čistícího přípravku (např. JAR).
Doporučená teplota při lepení
Optimální teplota pro lepení je mezi 15 až 28 °C. Teplo zvyšuje přilnavost lepidla.
Minimální teplota lepení je 5 °C, pří bodě mrazu lepidlo nereaguje na lepenou plochu.
Max. 32 °C, vyšší teplota způsobuje roztáhnutí a deformaci fólie.
Lepení na sucho!
Stáhněte podkladový papír cca 1cm od kraje a ten přehněte nebo odstřihněte. Přiložte fólii
na správné místo a odkrytou cca 1cm část přihlaďte. Stáhněte zbytek podkladového
papíru a rukou, ručním válečkem, stěrkou nebo hadříkem uhlaďte celou samolepku.
Samolepku je nutné pečlivě přitlačit ve všech jejích částech. Nakonec odstraňte průhledný
přenášecí papír (fólii) a samolepku ještě jednou přitlačte. Po dvou dnech na slunci se
aktivuje lepidlo fólie a samolepka zcela pevně drží.
Lepení za mokra!
Při mokrém lepení se reakce lepidla k dosažení konečné přilnavosti prodlužuje, výsledek
je ale většinou mnohem lepší. Lepením na mokro dosáhnete nalepení bez nežádoucích
bublin. V závislosti na množství vody závisí i rychlost konečného přilnutí folie. Do cca 0,5
litru vody přidáme 1-4 kapky saponátu, toto množství je potřeba dodržet, protože saponát
silně ovlivňuje adhezivitu. Zvlhčete povrch vodou a stáhněte podkladový papír. Přiložte folii
na předem připravené místo. Stěrkou a válečkem vytlačte vodu a osušte hadříkem. Pro
dobrou adhezivitu je dobré vyčkat přibližně jednu hodinu. Nakonec odstraňte přenášecí
papír (fólii) a samolepku ještě jednou přitlačte. Mokré lepení se hodí na velké a dlouhé
samolepky.
Orientace lepení
Klasicky čitelně: Samolepku nalepíte na vrchní stranu podkladu. Skla, karoserie, zdi atd.
Zrcadlově obráceně: Samolepku můžete nalepit z vnitřní strany skla (z interieru), pak
bude z venku čitelná. Takto umístit samolepku lze pouze z lesklých fólií. Matné fólie mají
spodní stranu nelesklou, reflexní jsou stříbrné ze strany lepidla.

