Variantă 2013/07

CONDIȚII DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE
A FOLIILOR AUTOADEZIVE ORACAL PENTRU COLĂRI AUTO
Foliile color ORAFOL pentru aplicaţii pe componente ale maşinilor şi colări auto integrale (denumite în continuare
”Folii color ORAFOL”) sunt folii autoadezive premium, produse de Orafol Europe GmbH (denumită în continuare
”ORAFOL”) pentru decorarea temporară a autovehiculelor.
Vă rugăm să reţineţi faptul că foliile sunt, prin natura lor mai sensibile decât vopseaua vehiculului. Asta înseamnă
că este nevoie de o grijă deosebită atunci când se aplică şi când sunt curăţate foliile.
Vă rugăm să studiaţi şi să respectaţi instrucţiunile cuprinse în versiunea actuală a Regulilor de Utilizare (accesaţi:
www.orafol.com/gp/europe/en/support) atunci când prelucraţi (aplicaţi şi îndepărtaţi) sau utilizaţi şi curăţaţi foliile
color ORAFOL. Experienţa ORAFOL arată că este singura cale de a asigura durata de viaţă maximă a foliilor
autoadezive.
Aplicarea şi îndepărtarea foliilor color ORAFOL se poate face exclusiv de către specialişti instruiţi (de ex. de
tehnicieni calificaţi şi cu experienţă în publicitate).
Vă rugăm să urmaţi în special următoarele Condiţii de întreţinere şi utilizare, pentru a asigura durata de viaţă
maximă a foliilor color ORAFOL:

1. Întreţinerea şi utilizarea foliilor color ORAFOL
1.1 Condiţii de întreţinere
Conform experienţei producătorului, foliile color ORAFOL vor ajunge la aderenţa optimă dupa trei zile. Nu trebuie
să duceţi vehiculul la spălat înainte ca acest timp să se fi scurs. Pentru a nu afecta durata de viaţă a foliilor color
ORAFOL şi pentru a evita alte impacturi negative asupra foliilor color ORAFOL sau asupra vehiculului de către
spălarea tradiţională, vehiculul ar trebui să fie curăţat doar manual sau la o spălatorie auto care oferă spălarea cu
textile, fără un program de ceară fierbinte (fără perii).
Nu se va aplica pe maşină nici o substanţă de lustruire timp de cel puţin 3 săptămâni de la aplicarea foliei. Se vor
folosi numai substanţe de lustruit fără ceară, pe bază de silicon sau teflon, pentru suprafeţele din plastic.
Nu se va curăţa maşina prin spălare la mare presiune sau folosind substanţe chimice caustice.
ORAFOL recomandă curăţarea maşinii cel puţin o dată pe lună în timpul verii şi de două-trei ori pe lună în timpul
iernii. În cazul contaminării deosebit de agresive (smoală, săruri rutiere, excremente de păsări, animale moarte,
răşină de copac, polen, frunze ude) este necesară curăţarea imediată cu apă caldă sau cu o soluţie de săpun.
Conform experienţei ORAFOL, spălarea maşinii la presiune ridicată şi produsele chimice agresive (cum ar fi
acetona, diluantul) de obicei deteriorează folia, posibil şi vopseaua vehiculului şi reduce durata de viaţă a foliei.
Spălarea cu presiune ridicată şi produsele chimice agresive nu ar trebui folosite pentru curăţarea maşinii. În cazul in
care aveti nelămuriri, contactaţi serviciul nostru de asistenţă pentru clienţi.

Foliile color ORAFOL cu structuri şi/sau suprafaţă mată sunt prin natura lor mai sensibile decât cele nestructurate
şi/sau lucioase. În consecinţă, aceste folii ORAFOL trebuie să fie tratate cu o foarte mare atenţie atât în timpul
procesării cât şi la curăţare. ORAFOL recomandă curăţarea clasică manuală, cu o soluţie uşoară de săpun.
1.2 Condiţii de utilizare
Vă rugăm să reţineţi faptul că foliile color ORAFOL, la fel ca alte folii autoadezive, nu au aceeaşi performanţă ca şi
vopseaua de înaltă calitate a vehiculului, în special atunci când vine vorba de duritatea suprafeţei şi rezistenţa la
factori externi. Astfel, se recomandă o precauţie specială atunci când un vehicul este colat cu folie.
Pentru a nu afecta durata de viaţă a foliior ORAFOL şi pentru a evita alte efecte negative asupra foliilor color
ORAFOL şi asupra vopselei vehiculului, următoarele puncte necesită o atenţie deosebită:
 Contaminările agresive (cum ar fi smoala, sărurile rutiere, excrementele de păsări, insectele moarte, răşina
de copac, polenul, frunzele ude) lasă urme mai vizibile şi mai persistente pe foliile autoadezive decât pe
suprafeţele vopsite. Încercaţi să evitaţi expunerea vehiculului colat la astfel de contaminări şi, dacă nu este
posibil, curăţaţi imediat (a se vedea de asemenea punctul 2.1).


Suprafaţa vehiculelor colate este mult mai sensibilă la efectele mecanice şi la factori externi (ex. pietriş,
spălare auto la perii, vandalism, grindină, condiţii adverse de vreme, foc, radiaţii UV sau influenţe fizice
sau chimice excesive) decât vopseaua vehiculului. Evitaţi expunerea maşinii Dvs. la astfel de influenţe.



Contactul cu pastele abrazive de lustruire, solvenţi (cum ar fi acetona, vopseaua pe bază de diluanţi),
detergenţii pe bază de solvenţi şi aditivii agresivi din lichidul de spălare al parbrizului pot deteriora
permanent folia ORAFOL şi/sau vopseaua vehiculului şi trebuie evitate...

În caz de nelămuriri, contactaţi serviciul nostru de asistenţă pentru clienţi.

2. Îndepărtarea foliilor autoadezive ORAFOL
Sunteţi obligat să înlocuiţi sau să îndepărtaţi folia color ORAFOL înainte de atingerea duratei maxime de viaţă
înscrisă în fişa tehnică, pentru a evita deteriorarea vopselei autovehiculului. Pentru informaţii referitoare la durata
maximă de viaţă a foliei color ORAFOL aplicată, vă rugăm să contactaţi personalul specializat (ex. tehnicienii care
au aplicat folia pe vehiculul Dvs.).
Îndepărtarea foliilor color ORAFOL se face doar de către specialişti instruiţi (de tehnicieni calificaţi şi cu experienţă în
publicitate). Este important să se respecte regulile de utilizare ale producătorului.
Dorim să evidenţiem în mod explicit faptul că îndepărtarea necorespunzătoare a foliilor color ORAFOL poate
deteriora vopseaua vehiculului Dvs.

3. Informaţii despre garanţie
În caz de nerespectare a regulilor de procesare şi a Condiţiilor de Utilizare şi Întreţinere a foliilor, orice garanţie şi
răspundere sunt excluse.
Durata de viaţă a foliilor color ORAFOL aplicate pe un vehicul este, în esenţă, determinată de respectarea exactă a
Regulilor de Procesare şi a Condiţiilor de Utilizare şi Întreţinere. Prelucrarea (aplicarea şi îndepărtarea) foliilor
color ORAFOL poate fi făcută doar de către specialişti instruiţi (de tehnicieni calificaţi şi cu experienţă în
publicitate).
Experţii instruiţi sunt responsabili de calitatea aplicării, în timp ce responsabilitatea pentru conformitatea cu
Condiţiile de Utilizare şi Întretinere revine proprietarului vehiculului. Informaţiile furnizate în Condiţiile de
Utilizare şi Întreţinere se bazează exclusiv pe cunoştinţele şi experienţa noastră actuală. Aceasta nu constituie o
garanţie a anumitor proprietăţi, o garanţie a calităţii sau a durabilităţii cu privire la foliile color ORAFOL.
Producătorul şi/sau distribuitorul nu sunt responsabili de costurile pentru îndepărtarea foliilor ORAFOL.
Orice garanţie şi răspundere vor fi în mod special excluse în caz de:
 schimbări graduale cum ar fi uşoara contracţie, modificări de culoare, reducerea gradului de luciu şi
devenirea casantă a foliei (fără a duce la formarea crăpăturilor), care ar putea surveni din cauza îmbătrânirii
şi intemperiilor.


foliile care sunt deteriorate sau care se dezlipesc din cauza unor influenţe externe (condiţii meteorologice
nefavorabile, formarea ruginii sau spălarea la presiune, soluţiile chimice abrazive sau agresive)



impact extern.

În cazul în care aveți întrebări suplimentare cu privire la întreţinerea şi utilizarea unui vehicul colat cu foliile color
ORAFOL vă rugăm să contactaţi serviciul de asistenţă pentru clienţi.

