
For optimal bruk av din nyinnkjøpte magnetiske folie, bør følgende instruksjoner følges:

Sørg for at overflaten du ønsker å legge magnetfolien på er ren, tørr og fri for støv. Dette sikrer best holdbarhet for 

magnetskiltet/folien.

Når det ikke er i bruk, bør magnetskiltet oppbevares slik at det ligger flatt – hvis det er brettet kan det skade selve skiltet, 

samt redusere levetiden betraktelig. Skulle du fortsatt ha behov for å oppbevare den foldet, anbefales det at du ruller den, 

med den trykte siden utover.

For å få mest mulig ut av magnetskiltet ditt, anbefaler vi at du fjerner det, f.eks. om natten, slik at magnetskiltet ditt ikke blir 

utsatt for vind og vær. Dette gjelder spesielt ved sommertemperaturer, hvor det er fare for at magnetskiltet fester seg til 

lakken etter lengre tids bruk. Likeledes bør du ikke montere den på dørlister og skarpe kanter. Dette kan forårsake skade 

på magnetskiltet, samt overflatene du fester det til. Fester du magnetskiltet ditt på en bil, må det fjernes når du vasker selve 

bilen – både ved håndvask og vask i bilvask.

Du bør være oppmerksom på at ved feste av magnetskilt på nylakkerte metalloverflater - for eksempel på biler - kan det 

oppstå mindre skader/riper i lakken, spesielt hvis du lar magnetskiltet stå på lenge av gangen. For å unngå dette må lakken 

herdes i min. 9 måneder. Velger du å feste magnetskiltet før da, anbefales det å fortløpende fjerne magnetskiltet i en periode 

og sjekke for skader på lakken. Regelmessige kontroller anbefales også etter at lakken har herdet i 9 måneder. Du må også 

være klar over at hvis du fester magnetskiltet ditt på ommalte overflater, kan det føre til fargeforandringer.

Rengjøring av magnetskiltet ditt bør gjøres min. 1 gang i uken. Dette gjøres utelukkende ved bruk av rent vann. I 

sommerperiodene bør du rengjøre magnetskiltet annenhver dag. Bruk aldri løsemidler eller produkter som inneholder 

disse - dette vil redusere kvaliteten på magnetskiltet ditt. Den brune siden av magnetskiltet bør vokse en gang i uken, med en 

PH-nøytral bilvoks.

Hvis du opplever at det kommer bølger i magnetskiltet ditt, anbefales det å legge det på en 1 mm tykk metallplate ved 30° - 

40° i 24-48 timer.
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