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Pečlivě vyčisti celou plochu ráfku 
odmašťovacím přípravkem např. čističem na 
brzdy. Čistota polepované plochy je absolutní 
základ, nepodceňuj tedy tenhle krok prosím. 
Raději čištění několikrát opakuj, zejména 
v prohlubních profilu ráfků! Na závěr vyčisti 
přiloženým aktivačním ubrouskem.

Lehce přilož přenosovou folii s grafikou na 
obvod ráfku a pečlivě napozicuj po celém 
obvodu.  Jakmile folie přiléhá bez zvlnění, 
pevně ji přitlač po celém obvodu - použij 
kousek textilu, půjde to snáz.

Po čištění kola nezapomeň na své ruce, musí 
být také čisté. Nachystej si polepy a kousek 
čistého textilu a nůžky. Pokud polepuješ ráfek 
s pneu, podlož si ho kusem kartonu, bude 
se ti s ním lépe manipulovat. A nezapomeň 
dobrou náladu a špetku trpělivosti :-)

Po přitlačení folie na povrch, opatrně odstraň 
přenosovou folii z kola. Lepidlo folie s 
grafikou je silné, takže přenosová folie jde 
snadno odstranit.

Nastříhej si jednotlivé proužky z celé sestavy.
Čím kratší přesahy folie ti po stříhání zbydou, 
tím lépe. Pozicování grafiky a aplikace bude 
snazší.

Pokud je součástí tvé sady i nálepka s logem 
na vnitřní lem kola, podobně jako u proužků 
pečlivě napozicuj grafiku do určeného místa 
a opatrně přitlačuj směrem do vnitřního tvaru 
ráfku. Jakmile folie dobře přiléhá na celé,m 
povrchu, silně přitlač kouskem textilu nebo 
prstem a pak odstraň přensosovou folii. 

Odděl podkladovou fólii od přenosové (té 
průhledné). Pokud dochází k tomu, že barevná 
folie designu zůstává na podkladové folii a 
nechce se přenést na přenosovou, krátce 
stiskni dané místo prsty a znovu pokračuj s 
odlepováním od podkladové folie.

• 
• Čistota polepovaného povrchu - základ 

úspěchu
• Nikam nespěchej - postupuj pomalu  
• Když si nebudeš vědět rady, zeptej se nás  

NÁVOD NA MONTÁŽ  
POLEPŮ NA MOTO RÁFKY

Hot-line: +420 771 144 666

Podpora: info@motoprint.eu

Návody: motoprint.eu/podpora
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