INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE A MATERIALELOR MAGNETICE
“BAKKER MAGNETICS”
Folosirea corectă şi întreţinerea
Respectarea instrucţiunilor de mai jos prelungeşte durata de viaţă a materialului magnetic şi
protejează suprafaţa metalică pe care acesta este aplicat.
Depozitarea
Păstraţi folia magnetică într-un spaţiu curat şi uscat, rulată şi aşezată vertical, pentru a preveni
deformarea ei. Colile magnetice se păstrează aşezate una peste alta pe o suprafaţă netedă. Nu aşezaţi
deasupra lor obiecte care pot deteriora suprafaţa materialului magnetic (ex. cutii de carton). Nu
depozitaţi colile cu părţile lor magnetice în contact.
Folosirea
Înainte de a aplica folia magnetică pe o suprafaţă metalică, asiguraţi-vă că suprafeţele imprimate
(printate) şi/sau cele tratate cu ceară s-au uscat (timp estimat de uscare: cerneală/vopsea – 90 zile;
strat transparent de acoperire – 60 zile; ceară – 2 zile).
Nu aplicaţi materiale magnetice flexibile pe suprafeţe revopsite. Asiguraţi-vă că folia magnetică
este aplicată neted pe suprafaţa metalică (are contact total cu aceasta). Evitaţi golurile de aer (ex. în
cazul aplicării pe borduri sau ornamente în relief). În cazul în care folia magnetică a fost aplicată
incorect, îndepărtaţi-o complet de pe suprafaţa de aplicare şi apoi aplicaţi-o din nou. La aplicare, nu
trageţi de folie de-a lungul suprafeţei deoarece acest lucru poate cauza întinderea/deformarea
materialului.
Nu aplicaţi folia magnetică pe suprafeţe metalice orizontale expuse la radiaţie solară directă (ex.
capota maşinii), sau pe suprafeţe a căror temperatură depăşeşte 70°C. Este bine să aveţi în vedere
faptul că expunerea pe termen lung a materialului magnetic pe suprafeţe expuse frecvent la lumina
solară (ex. caroseria maşinii) poate cauza decolorarea neuniformă a respectivelor suprafeţe,
deoarece porţiunea acoperită de folia magnetică este protejată împotriva radiaţiei ultraviolete.
Aplicarea
Curăţaţi folia magnetică înainte de a o procesa, mai ales dacă urmează să printaţi pe ea (foliile
magnetice atrag praful/particulele electrostatice). Înainte de a printa, faceţi un test de aderenţă a
cernelii.
Curăţarea
Îndepărtaţi periodic folia magnetică pentru a elimina umezeala sau mizeria acumulată între material
şi suprafaţa metalică pe care este aplicat (în special în cazul aplicărilor în exterior – outdoor).
Folosiţi o soluţie diluată de detergent pentru a curăţa atât folia magnetică, cât şi suprafaţa de
aplicare. Apoi ştergeţi-le cu o cârpă moale sau lăsaţi-le să se usuce. Literele magnetice aplicate pe
maşină vor fi îndepărtate şi curăţate săptămânal. Pentru a proteja suprafeţele proaspăt ceruite sau
tratate cu substanţă transparentă de acoperire (la maşini şi camioane), îndepărtaţi şi curăţaţi zilnic
folia magnetică.

