
LAMPPUKALVOJEN 
ASENNUSOHJEET
TARVITTAVAT AINEET JA VÄLINEET

 RASVANPOISTOAINE (esim. Avery tai Sott) PUHDAS MIKROKUITULIINA QZ ASENNUSGEELI (vain PPF-kalvoihin) QZ ASENNUSLASTA KUUMAILMAPUHALLIN TERÄVÄ LEIKKUUVEITSI



1. Puhdista lampun pinta parilla 
suihkauksella rasvanpoisto-
ainetta (esim. Avery tai Sott). 
Pyyhi puhtaalla, kuivalla 
mikrokuituliinalla. Suihkauta 
pinnalle kevyesti asennusgeeliä.

5. Jos kalvoon jää jälkiä, 
ilmakuplia tai ryttyjä: nosta 
kalvoa, venytä voimakkaasti ja 
liippaa. Liippaa reunat erityisen 
huolellisesti.

6. Leikkaa ylimääräinen kalvo 
varovasti hiiliterästerällä. Leikkaa 
kalvo 1–2 mm vajaaksi, eli älä jätä 
kalvon reunaa umpion reunan yli. 
Oikea leikkuupaine on silloin, kun 
kuulet kalvon ”narisevan” terän 
alla leikkuun aikana.

2. Ota hiukan kalvotettavaa 
pintaa suurempi pala lamppu-
kalvoa. Poista asennussuoja 
sekä taustaliner. Asemoi kalvo 
tasaisesti hiukan yli reunojen. 
Kalvoa voi vielä liikutella.

3. Jos umpiossa on 
voimakkaat muodot, venytä 
reilusti ja hae kiintopisteitä 
auton korista.

7. Irrota ylimääräinen kalvo ja 
liippaa reunat vielä kertaalleen 
huolella. Pyyhi puhtaalla 
mikrokuituliinalla reunojen 
alta esiin tuleva asennusneste. 
Loppu asennusneste haihtuu 
kokonaan 2–4 viikon kuluessa.

4. Liippaa kalvo keskeltä kohti 
reunoja molemmin puolin.  
Ota kalvon reunasta ote ja 
liippaa reilusti venyttäen. 
Työstä pieni alue kerrallaan.

8. Lopuksi lämmitä reunakohdat 
kauttaaltaan huolella. Viimeistele 
kiinnitys liippaamalla ja 
lämmöllä.

9. Mikäli kalvon alle on jäänyt 
ilmakuplia, paina kuplaan reikä 
kevyesti esim. ilmanvapautus-
kynällä ja anna lämpöä. Liippaa 
lopuksi koko pinta.
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1. Puhdista umpion pinta 
rasvanpoistoaineella (esim. Avery 
tai Sott) ja puhtaalla, kuivalla 
mikrokuituliinalla. Huomioi, 
ettei puhdistusainetta jää 
kalvotettavan pinnan alle, se voi 
vaurioittaa liimapintaa. 

4. Aloita kiinnitys suorimmasta 
osasta. Kiristä kalvoa toisella 
kädellä ja liippaa kalvo tiiviisti 
kiinni asennuslastalla, jotta 
ilmakanava sulkeutuu.

7. Ota molemmin käsin kiinni 
kalvon reunoista ja kiinnitä  
kalvo muodostamalla tukipisteitä 
auton koriin. Liippaa kiinni niistä 
kohdista jotka ovat selkeästi 
suoristuneet. Toista kunnes  
koko pinta on kalvotettu.

2. Ota hiukan kalvotettavaa 
pintaa suurempi pala lamppu-
kalvoa. Asennus tapahtuu  
kuivalle pinnalle. Poista 
taustapaperi / liner kerralla 
kokonaan pois. Cast-sarjassa ei 
ole asennus-suojaa.

5. Paina kalvo kiinni sormella 
reunakohtiin. Voit myös uudelleen 
asemoida kalvon. Mikäli nostat 
kalvoa liimapuolelta, sormen on 
oltava ehdottomasti puhdas.

8. Jos kalvon alle jää pieniä 
jäänteitä ilmasta tai liippauksesta, 
lämmitä kevyesti ja viimeistele 
pinta sormella. Käy vielä reunat 
huolella läpi lämmön avulla ja 
viimeistele reunat huolellisesti 
kiinni sormella / lastalla painaen.

3. Asemoi kalvo hiukan yli joka 
reunasta. Kalvon voi asetella 
useampaan kertaan. Kaarevalla 
pinnalla voit tehdä pienen 
loven kalvon reunaan, jolloin se 
muotoutuu paremmin.

6. Kun kalvo alkaa tehdä ryppyä, 
lämmitä pintaa lämpöpuhaltimella 
(lämmöt täysillä, noin 10–20 cm  
etäisyys kalvosta ja kevyt lämmitys 
nopeilla liikkeillä). 

9. Leikkaa terävällä hiiliterästerällä 
ylimääräinen kalvo pois. Leikkaa 
terän kärjellä reunaa vasten (älä 
taivuta terää reunan alle), varo 
vaurioittamasta maalipintaa. Poista 
ylimääräinen kalvo ja lämmitä kaikki 
reunat läpi. Liima aktivoituu 48 h.

asennus kuivana2/CAST



1. Puhdista umpion pinta: 
pari suihkausta rasvanpoisto-
ainetta (esim. Avery tai Sott) 
ja pyyhi puhtaalla, kuivalla 
mikrokuituliinalla. Suihkauta 
vettä tai asennusgeeliä lasille 
asennuksen helpottamiseksi.

4. Leikkaa reunat huolella 
terävällä hiiliterästerällä.  
Leikkaa lampun reunuksia 
vasten, älä taita. Muista varoa 
maalipintaa.

2. Ota hiukan kalvotettavaa 
pintaa suurempi pala lamppu-
kalvoa. Poista liimapintaa 
suojaava liner eli taustapaperi 
tai -kalvo. Asettele kalvo 
paikoilleen tasaisesti hieman 
yli reunojen.

5. Viimeistele kiinnitys lämmöllä 
ja liippaamalla, varsinkin kalvon 
reunoista. Huolittele leikkuu. Jos 
jää ilmaa, vapauta se tekemällä 
pieni reikä ja anna lämpöä.

3. Aloita asennus liippaamalla 
lastalla keskeltä reunoille 
suuntautuvin vedoin. Paina 
reilusti, jotta vesi / geeli 
poistuu. Käytä lämpöä apuna 
taivuttamiseen ja kylmää 
kiinnittämiseen.

6. Poista suojakalvo.  
Varmista vielä tämän jälkeen, 
että kalvo on huolella 
kiinnitetty ja lämmitä vielä 
tarpeen tullen reunat läpi.
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ASIAKASPALVELU: 
PUH. 010 339 8982 | INFO@QUARTZ.FI 

asennus vedellä


