Montering av utskuren vinyltext
Pappersbaksida

Den utskurna texten

VINYLTEXT
Monteringsfilm
Din utskurna text levereras med en halvt genomskinlig monteringsfilm som sitter ovanpå texten.
Pappersbaksidan är glättad för att texten ska släppa lättare. Gemensamt för alla metoder är att ytan som
texten ska fästas på måste vara ren och fettfri. Det går oftast bra att använda T Röd vid fettborttagning
på t ex bilar. Det finns tre olika sätt att montera texten på.

1 Frihandsmontering
Samtidigt som detta är det snabbaste sättet är det också det svåraste. Vi vill bara rekommendera det till dig
som är van och endast till små texter!

Textens limsida

NYLTEXT

A Lyft av monteringsfilmen försiktigt så att all text följer med, var speciellt noga med att se till att prickar,
punkter, ringar mm följer med på monteringsfilmen. Textens limsida sitter nu utåt - vidrör den inte med
fingrarna för då riskerar du att texten inte fäster ordentligt på underlaget!

VINYLTEXT

VINYLTEXT
B

C

B Vänd monteringsfilmen så att textens limsida kommer från dig och mot den yta där den ska fästas.
Använd knogarna som “avståndshållare” tills du har riktat in texten så att den sitter rakt. Tryck därefter
försiktigt fast filmen på underlaget.
Observera! Du har oftast bara en chans eftersom vinyltexten fäster omedelbart!
Gnugga med fingrarna eller en speciell vinylskrapa på texten ovanpå monteringsfilmen så att eventuella
luftbubblor trycks ut.
C Dra försiktigt bort monteringsfilmen samtidigt som du ser till att ingen text följer med. Skulle någon
text sitta kvar på monteringsfilmen så lägg försiktigt tillbaka den och gnugga ytterligare tills all text fäster
på underlaget.
När monteringsfilmen är borta trycker du försiktigt på texten, dels för att texten ska fästa ordentligt, dels
för att eventuella luftbubblor ska försvinna. Gnugga inte i sidled på texten, då riskerar du att den lossnar.
Klart!
Textens fästförmåga får maximal styrka efter cirka 6 timmar...

2 Torr montering med “gångjärnsmetoden”
Den här metoden passar i de flesta fall, förutom vid montering av stora ytor.
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D Mät och rikta in texten - med monteringsfilm och pappersbaksidan kvar, precis som den levererats.
Fäst alltihop med ett par tejpbitar enligt fig D.
E Fäst därefter en lång tejpremsa ungefär mitt på remsan och ta bort de små tejpbitarna. Nu sitter remsan
med ett “gångjärn” och båda ändarna är fria.
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F Lyft försiktigt upp monteringsfilmen på ena halvan och se till att all text följer med.
G Klipp av pappersremsan försiktigt medan du håller upp monteringsfilmen - akta ytan som texten ska
fästas på så att du inte repar den med saxen! Släpp inte monteringsfilmen så att texten hamnar fel!
När pappersremsan är borta viker du försiktigt tillbaka monteringsfilmen med texten - samtidigt som du drar
med handen, en mjuk trasa eller en vinylskrapa från gångjärnet och utåt, precis som vid tapetsering.
Tryck försiktigt på texten så att den fäster på underlaget.
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H När ena halvan är fastsatt tar du bort “gångjärnet”. Den andra halvan sitter nu löst, men den halva som är
fastsatt håller det hela på plats. Upprepa med andra halvan som under F, med den skillnad att pappersbaksidan nu lossnar av sig själv. När pappersremsan är borta viker du försiktigt tillbaka monteringsfilmen och
drar med handen, en mjuk trasa eller en vinylskrapa från mitten och utåt. Tryck försiktigt på texten så att den
fäster på underlaget.
I Dra försiktigt bort monteringsfilmen samtidigt som du ser till att ingen text följer med. Skulle någon
text sitta kvar på monteringsfilmen så lägg försiktigt tillbaka den och gnugga ytterligare tills all text fäster
på underlaget.
När monteringsfilmen är borta trycker du försiktigt på texten, dels för att texten ska fästa ordentligt, dels
för att eventuella luftbubblor ska försvinna. Gnugga inte i sidled på texten, då riskerar du att den lossnar.
Klart!
Textens fästförmåga får maximal styrka efter cirka 6 timmar...

3 Våt montering
Den här metoden passar vid montering av stora ytor eller ojämna underlag, som t ex rundade bilkarosser.
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J Lyft av monteringsfilmen försiktigt så att all text följer med, var speciellt noga med att se till att prickar,
punkter, ringar mm följer med på monteringsfilmen. Textens limsida sitter nu utåt - vidrör den inte med
fingrarna för då riskerar du att texten inte fäster ordentligt på underlaget!
K Lägg monteringsfilmen med textsidan uppåt på ett plant och rent underlag. Duscha därefter rikligt med
en blandning av vatten och diskmedel. Observera! Ett par droppar diskmedel i en hel duschflaska
räcker oftast länge och väl!
Duscha gärna också underlaget som texten ska monteras på.
Ju mer diskmedel i vattnet - ju enklare är det att flytta om texten om den kommer fel. Torktid och tiden innan
texten fäster på underlaget ökar dock ju mer diskmedel man har i vattnet.
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L Vänd monteringsfilmen så att textens limsida kommer från dig och mot den yta där den ska fästas.
Använd knogarna som “avståndshållare” tills du har riktat in texten så att den sitter rakt. Tryck därefter
försiktigt fast filmen på underlaget. Vatten/diskmedel gör att du kan lyfta upp filmen om den kommer fel.
M Med en torr trasa eller hushållspapper torkar du försiktigt bort överflödigt vatten. Tryck rakt uppifrån
utan att gnugga i sidled annars riskerar du att flytta texten. Efterhand som vattnet försvinner kan du försiktigt använda en vinylskrapa och “fösa” ut resterande vatten i sidled.
Beroende på underlag, mängden diskmedel, luftfuktighet och temperatur när du monterar, tar det olika
tid innan allt vatten torkar. Du kan prova genom att försiktigt försöka ta bort monteringsfilmen, men om
texten följer med måste det torka ytterligare. Det kan ta allt från någon timme till ett helt dygn!
Vill du påskynda processen kan du försiktigt värma med en hårfön (inte varmluftspistol!).
N När texten väl har fäst och du ska dra bort monteringsfilmen, brukar den lossna lättare om du duschar
den med rent vatten så att den blir väl genomfuktad. Sitter texten fast på underlaget påverkas inte textens lim!
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