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DEMONTERE GAMMEL SOLFILM

Det er mange metoder for å fjerne gammel solfilm, dette er en av dem:

Vennligst les nøye og fullstendig gjennom veiledningen før du begynner 
demonteringen av solfilmen.

Dersom du er i tvil om dette er noe du kan mestre, anbefales du til å ta kontakt 
med et bilglass verksted og be om pris på jobben.

Nødvendig utstyr: 

En spruteflaske fylt med en blanding av varmt vann og to spiseskjeer med oppvaskmiddel. 

Barberblad med holder til å skrape vinduene. Finnes i de fleste jernvare forretninger. 

Alltid benytt nye blader - gamle og brukte blader kan lage riper i glasset. 

Trippel "ooo" eller finere stålull til å skrubbe vekk limrester, grovere stålull vil kunne lage riper.
Test alltid på et lite område først. 

Sort søppelsekk. Brukes til å bløtlegge gammel solfilm på bakrute. 
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DEMONTERE GAMMEL SOLFILM
(forts.)

FJERNE SOLFILM PÅ SIDE VINDUER 

Fjerning av solfilm fra sidevinduene er forholdsvis enkelt. 

Forsøk først å plukke løs filmen i et hjørne. 
Du trenger kanskje å bruke et barberblad for å få løs første fliken. 

Solfilmen løsner enten i et stykke eller i striper.
Fortsett å bruke barberbladet for å få løs solfilmen. 

Når all solfilmen er fjernet, sprayer du vinduet godt og skraper løs limrestene fra vinduet. 
Husk å holde vinduet vått, og gjør arbeidet i skyggen.

Bytt blad ofte, du trenger antakelig et par blader pr. vindu. 

Denne prosessen er grisete, så bruk masse tørkepapir for å rengjøre og fjerne limet. 

Du kan bruke stålull sammen med såpevannet for å rengjøre restene etter skrapeprosessen.
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DEMONTERE GAMMEL SOLFILM
(forts.)

FJERNE SOLFILM PÅ BAKRUTE

Fordi du ikke kan skrape med barberblad på bakruten uten å ødelegge varmetrådene, må du påse 
at solfilmen løsner i et stykke og ikke i striper. 

Den beste måten å gjøre dette er å dampe solfilmen før du fjerner den. 

Ta en sort søppelsekk, kutt sidene slik at den åpnes opp til et stort plastikk ark 
( ikke lenger en sekk. ) Kutt plastikken så den passer vinduets størrelse. 

Sprøyt såpevann på innsiden av bakvinduet, fest plastikk arket på innsiden og sett 
bilen med bakvinduet i solsteiken. Jo varmerer jo bedre. 

La bilen stå i solen i 15 minutter og test trekk i et hjørne på solfilmen. 
Hvis solfilmen ikke lett lar seg trekke av, sett bilen i solen en liten stund lengre og prøv igjen. 

Vær sikker på at alle lagene løsner i et stykke, det er sjelden for solfilmen å delaminere 
(ett lag løsner og et tynt lag blir igjen på vinduet) dette er ikke bra! 

Det kan hende du må dampe solfilmen igjen hvis dette hender og håpe den løsner. 

Hvis du innser at solfilmen delaminerer (splitter) seg, 
bør du stoppe og ta bilen med til en profesjonell.

Når solfilmen er fjernet sprøyt med såpevann og skrubb forsiktig med stålull. 

IKKE bruk barberblad over varmetrådene.

Kast stålullen med en gang den blir gummiaktig og bruk ny stålull til alt limet er fjernet.


