
Instructie montage glasfolie 

Benodigdheden: harde rubberen raamwisser (12 tot 25 centimeter breed).

afbreekmesje

behangstrijker/ squeegee

plantensproeier

Stap 1:

Maak de oppervlakte van het glas zeer goed schoon. Gebruik hierbij kraanwater met 

afwasmiddel: 1 theelepel afwasmiddel op 1 liter water.

Indien er vuil op het glas zit dat niet met water en zeep kan worden verwijderd, gebruik dan 

een scherp glasmesje (bijv. scheermesje).

Stap 2:

Snij de folie zodanig af dat er een snijrand blijft aan alle vier de zijden van ± 5 centimeter.

Stap 3: 

Maak het schoongemaakte glas goed nat met een plantensproeier gevuld met water en 

afwasmiddel (zie stap 1) of met Film On (3-6 pompjes per 1 l. water). Verwijder de schutlaag 

(transparant) van de folie en maak deze zijde van de folie eveneens goed nat met de 

plantensproeier. Plak de folie, met de zelfkant, in een van de bovenhoeken van het glas.

Stap 4:

Verdeel het glas in tweeën, gezien van boven naar beneden, en trek/duw vanuit het midden, 

eerst naar boven en dan naar beneden, met de raamwisser de folie op het glas.

Stap 5:

Terwijl u werkt vanuit het midden van het glas en de rubber raamwisser in uw rechterhand 

houdt, duwt u de raamwisser naar links. Wissel dan van hand en duw de raamwisser naar 

rechts. Blijf altijd vanuit het centrum van het glas werken en duw de raamwisser dan weer 

naar links en dan weer naar rechts, ieder keer op dezelfde wijze. Werk omhoog of omlaag op 

het glas in een systematisch patroon.

Na voltooiing van stap 5 snijdt u de folie rondom de sponning op de juiste afmeting af met een 

scherp en puntig mes. 
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Stap 6:

Ga opnieuw voor het glas staan en verdeel het glas, van boven naar onder, opnieuw in twee 

delen. Deze keer, terwijl u met de rubberen raamwisser van het midden naar de hoeken wist, 

moet u een constant gelijke druk op de raamwisser uitoefenen; dit komt tot stand door uw 

gewicht vanuit uw middel tegen het glas te drukken en, indien nodig, te verleggen naar links of 

naar rechts. Ondertussen blijven uw lichaam en uw armen een beweging maken met de 

rubberen raamwisser. 

Als u stap 6. voltooid heeft, gebruikt u een gewone droge doek om de hoeken nogmaals goed 

aan te drukken.

n.b. Minimale applicatie temperatuur: 10°C.

Trek/duw alleen met een rubberen raamwisser de folie glad!

De eerste paar dagen kunnen er luchtbellen ontstaan tussen het glasoppervlak en de folie. Deze 

worden veroorzaakt door opeenhopingen van lucht en vocht. Dit is een normaal verschijnsel en 

zal spontaan verdwijnen. Afhankelijk van de buitentemperatuur is een tot twee weken nodig om 

de folie mooi en egaal op het glas te krijgen. 
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