AFTALEGRUNDLAG FOR FOLIERING MED PPF 2020

Vejledning og aftalegrundlag for
PPF på bil.
1) PPF, et alternativ til toplak
PPF/beskyttelsesfilm, er en glasklar meget kraftig fim, som udelukkende tjener
det formål, at beskytte lak på særligt udsatte steder. Det kan også med fordel
bruges oven på indpakningsfolie. PPF beskytter bilens lak mod stenslag, ridser
og slitage, samt miljømæssige faktorer som insekt splat og fugleklatter. Folien
beskytter lakken mod fejl fra dårlige vasketekniker og vaskehals ridser.
Vores PPF har en overlegen optisk klarhed, giver en dybde af glans i lakken i
mange år og er meget nem at vedligeholde. PPF er selvhelende. Det vil sige
stenslag, ridser, og vaskehals hvirvler forsvinder ved anvendelse af varmt vand,
varme fra bilens motor, ved hjælp af en føntørrer eller ved blot at stå i solen.

2) Udskiftning / skader
Hvis dele af filmen har været udsat for en større skade, kan dette panel nemt
udskiftes. Udskiftningen tager kun få timer - i modsætning til traditionelle
lakreparationer, som ofte kan resultere i at du skal undvære bilen i flere dage
eller uger. Filmen er ikke diffusions tæt, derfor kan den heller ikke standse evt.
påbegyndt korrosion eller erosion på/i karosseri dele, som kan være opstået
som følge af slid, skrammer og stenslag. Hold derfor øje med opstående
ujævnheder på folien.

3) Basis omfang og aftalegrundlag for folieringen
•
•
•
•
•

Køretøj leveres nyvasket af kunde til leverandør. Evt. nano eller
voksbehandlede overflader skal ligeledes af kunden være grundigt
afrenset.
Nødvendig affedtning for optimal vedhæftning for folie foretages af
leverandøren.
Kontrol af køretøj af kunde og leverandør i fællesskab
Kun glatte, lakerede dele kan monteres med PPF og aftales på forhånd
hvilke dele der ønskes folieret
Leverandøren kan forbeholde sig ret til at lave samlinger med overlap i
tilfælde af at et køretøj har større ubrudte flader eller større krumninger
end materialet tillader.
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•
•

Karosseridele af umalede, imprægnerede, overfladebehandlede og/eller
struktur prægede materialer i plast og metal, indpakkes som hovedregel
ikke i folie.
Kunden kan forvente at filmen ikke bliver bukket omkring kanter, men har
en naturlig afslutning ca. 2mm fra emnets kant. Dette er en
nødvendighed for at filmen bibeholder funktion og holdbarhed.

4) Før arbejdets start
Før du afleverer din bil til foliering er der nogle forhold du selv skal være
opmærksom på.
•
Bilen afleveres renvasket og indvendig rengjort.
•
Bilens lak skal være afrenset fuldstændigt for nano eller voks behandling.
•
Såfremt køretøjet ikke kan dokumenteres i 100% original lakering, tages
der som udgangspunkt forbehold for holdbarhed/vedhæftning på de
karosseridele der er omlakeret. Forbeholdet kan ophæves ved
dokumentation af at den foretagne lakeringskvalitet overholder
bilmærkets gældende regler.
•
Kvalitets dokumenteret lakering kan under ingen omstændigheder
dækkes af garantien, hvis disse folieres tidligere end 4 uger efter
lakeringen.
•
Bilen må ikke være undervogns/hulrumsbeskyttet inden for de seneste to
uger før aflevering. Der gøres opmærksom på at efterfølgende
undervognsbehandling også kan angribe klæbestof ved foliens kanter,
f.eks. skærmkanter.
•
Det skal ligeledes aftales hvilke dele på bilen der evt. skal afmonteres for
opnåelse af optimalt resultat. Der udpeges endvidere hvor evt. samlinger
i folie, kan blive nødvendige, grundet dele som ikke afmonteres, eller der
er flader som er større end de materialer, der skal anvendes kan dække i
ét stykke.
•
Leverandøren erstatter ikke afmonterede dele på køretøjer, som går itu
ved afmontering. (evt. betinget af nyvognsgaranti).

6) Leveringen
Når bilen afhentes gennemgåes den sammen med leverandøren, således
evtentuelle fejl eller mangler kan blive noteret.
Denne vejledning sammen med fremsendte faktura er dit garantibevis.
Husk også at købe plejemidler som leverandøren/folieproducenten anbefaler.

9) Vedligehold/pleje af folie overflader
Enhver form for garanti forudsætter at det købte produkt anvendes og
vedligeholdes korrekt.
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•

Da installationen af folien er en våd proces, anbefaler vi ikke at vaske
bilen i de første 7 dage efter. Fugtigheden mellem folie og lak fordampes
stadig i løbet af denne tid, og ved at bruge shampoo kan det påvirke
processen og klæbemidlet omkring kanter af hvert panel.

•

Når folien er hærdet, er du i stand til at vaske bilen som normalt (hvis det
er muligt, brug 2-spand metoden og egen vaske handske). Vi anbefaler
en PH-neutral shampoo.

•

Hvis du får pletter fra insekter eller fugleklatter, skal du stadig fjerne dette
så hurtigt som muligt, som du ville uden PPF

•

Overfladeridser og hvirvel mærker i folien vil hele i løbet af en periode,
du kan accelerere processen ved at hælde varmt vand (ikke kogende)
over det ønskede område, det vil hjælpe det øverste lag af filmen til, at
vende tilbage i dens oprindelige tilstand.

10) Garanti
Vi leverer 10 års garanti på alle vores Paint Protection Film, der er installeret af
Infronts egne certificerede installatører.
Vi garanterer din folie mod gulning, eller løft og erstatter ethvert område af folie,
som ikke anses for at opfylde dette krav i løbet af sin garanti (fra
monteringsdato). Selvfølgelig dækker garantien ikke skade på PPF forårsaget
af ulykker, kollisioner, forsætlig misbrug, almindeligt slid eller skade forårsaget
af produkter eller rengøringsmidler, der ikke anbefales til brug på PPF. Udover
garantien giver vi kunderne en grundig rådgivning i vedligeholdelse. For mere
information, garanti eksklusioner, fulde vilkår og betingelser kontakt venligst
Infront.
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