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Návod na údržbu XPEL Protection Filmu 

Chcete-li zachovat vzhled polepené plochy co nejdéle, dodržujte několik jednoduchých pravidel: 

 Počkejte s mytím vozu 48 hodin po instalaci 

 Odstraňujte hmyz či jiné skvrny co nejdříve po jejich zjištění běžným odstraňovačem dehtu. 

 Používejte pouze měkké froté utěrky nebo utěrky z mikrovlákna 

 Odolné skvrny lze odstranit 99% isopropyl alkoholem. Důkladně omyjte plochy, kde jste použili isopropyl. 

 Polepované plochy ochraňujte speciální politurou XPEL PPF Sealant minimálně jednou za 3 měsíce. 

 Lehké škrábance ve filmu se sami ztratí během 20 až 30 minut při pokojové teplotě. V chladnějších 

podmínkách, nebo pro urychlení procesu, zalijeme teplou vodou (50°C) na postiženou oblast. 

 Neotírejte nebo nedrhněte film na přímém slunečním svitu nebo když film je plocha rozpálená 

 Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky na polepenou plochu 

 Nepoužívejte barvené auto vosky na polepenou plochu 

 Pro ochranu filmu je speciálně navržen XPEL PPF Sealant tmel, aby vytvořil co nejsilnější bariéru proti olejům, 

naftovému kouři a pylu a dalším znečišťujícím látkám, které mohou způsobit zmatnění filmu 

 

Odstranění filmu 

Doporučuje se profesionální odstranění filmu. Pokud není možné 

profesionální odstranění, může být film odstraněn následujícím 

způsobem: 

 Zahřejte film s horkovzdušnou pistolí nebo fénem, aby se 

uvolnilo lepidlo (70-80°C je doporučená teplota pro tento 

proces). Udržujte zdroj tepla dostatečně daleko od filmu tak, 

aby nedošlo k poškození filmu nebo laku. 

 Nadzdvihněte nehtem jeden roh filmu. 

 Vytáhněte filmu směrem k sobě v malém úhlu, menším než 45 

° (viz obrázek). Tento úhel je důležité zajistit, aby lepidlo 

zůstalo na filmu a ne na laku. Odstraňte film z vozu. 

 Pokud zůstane nějaké lepidlo na ploše, odstraňte jej pomocí 

odstraňovače lepidel OFFka. 
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