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Návod na instalaci okenních fólií 
 

Instalace okenní fólie na okna budov, kanceláří a bytů.  

 

 
 

Potřebný materiál a pomůcky pro instalaci: 
 

 řezač s teflonovým ostřím (SVR-2, Red Dot řezač… 
http://eshop.ceiba.cz/okenni-folie-a-autofolie/naradi-a-pomucky-k-
instalaci/noze-brity-a-rezne-pasky/ ) 

 škrabka na očištění skel (Triumph, Blade Aid… 
http://eshop.ceiba.cz/okenni-folie-a-autofolie/naradi-a-pomucky-k-
instalaci/skrabky/ ) 

 vytlačovací stěrka (Blue Max + držák – protisluneční fólie; Vytlačovací 
stěrka 15cm – bezpečnostní fólie… http://eshop.ceiba.cz/okenni-folie-a-
autofolie/naradi-a-pomucky-k-instalaci/sterky/pg/1/ ) 

 teflonová stěrka (bílá… http://eshop.ceiba.cz/okenni-folie-a-
autofolie/naradi-a-pomucky-k-instalaci/sterky/pg/1/ ) 

 měkký hadřík nebo ubrousek (papírové ubrousky… 
http://eshop.ceiba.cz/okenni-folie-a-autofolie/naradi-a-pomucky-k-
instalaci/ostatni/ ) 

 aplikační kapalina Onka http://eshop.ceiba.cz/okenni-folie-a-
autofolie/naradi-a-pomucky-k-instalaci/kapaliny/  

 čistící voda se šamponem 
 
 
Příprava instalace: 
- pro instalaci s okenní fólií je třeba bezprašné prostředí  
- při formátování okenní fólie použij řezač s nerezovým ostřím a teflonovým 
povrchem 
- před aplikací fólie důkladně očistit škrabkou či žiletkou a odmastit aplikovaný 
povrch skla ze strany aplikace 
- povrch skla nastříkej aplikační kapalinou a přilož fólii ochrannou vrstvou lepidla 
(průhledný film) ke sklu, větší o 1-2cm než je rozměr skleněné plochy 
- mírně fólii od středu do stran přitlač stěrkou do tvaru T, aby držela na skle  
- fólii ořízni na přesný rozměr skla 
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Instalace: 
- před aplikací fólie důkladně očisti sklo od případného prachu gumovou stěrkou  
- uchop fólii, sejmi ochranný průhledný film (možno použít ke snadnějšímu oddělení 
dvě lepenky proti sobě) a nastříkej aplikační kapalinou lepivý povrch fólie. 
- přilož fólii na sklo 
- opět fólii mírně přitlač stěrkou, aby nejezdila a nastříkej povrch fólie tak, aby bylo 
snazší stěrkou vytlačovat a stěrka dobře klouzala po povrchu  
- dokonale vytlač aplikační kapalinu od středu ke krajům za pomoci stěrky BlueMax s 
držákem, aby pod fólií žádná nezůstala 
- po dokončení vytlačování (min. 2-3x) postupně dohlaď všechny hrany teflonovou 
stěrkou s použitím ubrousku, který dokonale vysaje přebytečnou kapalinu z rohů a 
hran a zabráníme zpětnému vzlínání vody pod fólii. 
 
Poznámka: 
   Povrch fólie musí být při vytlačování neustále mokrý, jinak bychom mohli fólii 
poškrábat, popř. shrnout. Vytlačujeme tak dlouho, dokud vidíme, že se před stěrkou 
objevuje voda. Na vytlačování okenních folií používáme stěrku Blue Max, na 
vytlačování bezpečnostních fólií stěrku bezpečnostní.  
   Po nalepení se může pod fólií vytvořit mlhovina, která do 30dnů zmizí odpařením 
zbytku nevytlačitelného množství vody.  
   Pro dodržení životnosti let+, je u exteriérových fólií doporučeno hrany fólie přetřít 
po zaschnutí bezbarvým lakem, popřípadě zatmelit hrany silikonem SOUDAL Silirub2 
transparentní (http://www.soudal.cz/produkt/silirub-2). Tím se vytvoří preventivní 
ochrana proti vzlínání vody pod fólii a dojde k uzavření hran.  
   Folie se instaluje pouze na hladké, ničím nezdrsněné sklo.  
   Instalace folie musí být prováděna vždy v rozmezí teplot 10 – 26 °C a nesmí být 
prováděna na zmrzlý nebo rozpálený povrch či na přímém slunci. 
    
 
 
Údržba nainstalované fólie 

 Nainstalované skleněné plochy nemyjte ani ničím nenamáčíme po dobu 3-4 
týdnů od instalace z důvodu řádného vyschnutí aplikační kapaliny aby voda 
nevzlínala pod fólii a lepidlo stačilo vytvrdnout. Po tuto dobu lze povrh fólie 
čistit suchým (max. lehce vlhkým) ubrouskem 

 Mytí skel s nalepenou fólií je stejné jako u skel bez fólie. Skla myjeme 
standardními prostředky pro čištění skel a poté leštíme přípravky určené na 
leštění skel. Můžeme na mytí použít houbičku bez zdrsněného povrchu.  

 Ničím fólii neškrábeme (škrabky, žiletky apod.).  
 Fólii lze mechanicky poškodit (poškrábat ostrým předmětem) nebo špatným 

očištěním nesprávným čističem. 

 Při čištění se vyvarujte kapalin obsahujících Amoniak (Čpavek)!!!  
 

 

Mezi tyto rady na závěr patří i odstranění fólií:  

   Pro odstranění okenní fólie je nutné nejdříve strhnout polyesterový film. Po 
sejmutí zůstane vrstva lepidla, která se očistí pomocí  žiletky a kapaliny Right Off (je 
součástí našeho sortimentu). Po úplném očištění lepidla kapalinou Right Off, je třeba 
skla řádně umýt jarovou vodou. 
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