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INSTRUKCJA MONTAŻU 
FOLIA OKIENNA  MULTI-TEC SMART  (B, W) - 3SK , 4SK 
 
 
PRZYGOTOWANIE  PODŁOŻA: 

Powierzchnia aplikacji powinna być czysta , odpylona , nietłusta i sucha. Jeżeli istnieją 

jakiekolwiek znaczące nierówności ubytki w ścianie , należy je przed aplikacją wyrównać 

zaprawą np. cementowo wapienną. Na ścianach typu gazobetonowych dla poprawy adhezji 

należy stosować grunty wodne i pozostawić je do całkowitego odparowania.  

Powierzchnia ramy okna , drzwi powinna być czysta , odpylona , nietłusta i sucha.  

 

 

 

PRZYGOTOWANIE  PRODUKTU: 

Produkt wyjąć z opakowania , usunąć taśmę ochronną zabezpieczającą początek rolki.  

Przykładając do ramy okna lub drzwi odmierzyć właściwą długość. Zapewnić odpowiedni zapas 

na narożniki. Następnie uciąć odwiniętą, odmierzoną część folii. 

 

 

 



 

 

 

 

 

APLIKACJA: 

Aplikację folii wykonujemy w kolejności: strona wewnętrzna następnie zewnętrzna.  

• Z folii okiennej MULTI-TEC  odrywamy najwęższy pasek ochronny z klejem po właściwej 

stronie (zazwyczaj po stronie matowej , włókninowej).  

• Naklejamy odkrytym paskiem klejowym na ramę okna lub drzwi. Głębokość wklejenia w 

ramę okna lub drzwi zależy od szerokości stosowanej folii oraz szerokości 

zaprojektowanej szczeliny na piankę PU.  

• W narożnikach ramy okna lub drzwi pozostawiamy zapas folii tworząc tzw, ucho i 

sklejając mocno pasek kleju aplikowany do ramy ze sobą. 

•  Dla folii naklejanych wewnątrz lub na obie strony gdy (rama osadzona w środku ściany) 

zakład w narożniku wykonujemy zależnie od szczeliny na piankę PU i jest on większy o 

0,5 do 1cm. W wyniku takiego klejenia powstaje nam ucho (zdj. nr. 3).  

• Uwaga dla folii naklejanej od strony zewnętrznej (rama zlicowana z krawędzią zew. 

ściany) zakład w narożniku wykonujemy znacznie większy 6-7cm.   

• Na oklejoną ramę wpinamy kotwy montażowe i wprowadzamy ramę  z folią w otwór.  

• Po zamocowaniu statycznym ramy i wypełnieniu szczelin pianką PU oraz po jej 

utwardzeniu przystępujemy do aplikacji na ścianę.  

• Od jednego z wolnych końców folii odrywamy paski ochronne kleju dociskając wolna 

powierzchnię z klejem do ściany. 

•  W zależności od modelu folii odrywamy pasek wewnętrzny i zewnętrzny równocześnie 

lub tylko jeden. 

• Po poprawnym lekkim doklejeniu dookoła dociskamy wszystkie miejsca folii do ściany tak 

aby wyeliminować wszystkie pustki powietrzne w szczególności połączenia folii na styki 

pianki PU ze ścianą. 

• Folię okienną w kolejnych etapach od strony wewnętrznej tynkuje się wykańczając ścianę. 

• Od strony zewnętrznej folię okienną przykrywamy w odpowiednim czasie przewidzianym 

w karcie technicznej od promieni UV po przez zakrycie ociepleniem. 

 

WYMIARY I OPAKOWANIE: 

Szerokości rolek :  70 mm , 90 mm , 140 mm , 200 mm,  

Długość rolki : 50m 

Ilość rolek / karton – zależnie od rozmiaru patrz karta techniczna. 


