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QZVINYLS ASENNUSOHJE 

1. Pesu

Pese auto huolellisesti ensin. Koko auton pesu on suositeltavaa, vaikka teipattavaa olisi vain osa. Näin 
vältät lian joutumisen kalvon väliin asennuksessa. Kuivaa pinnat hyvin ja anna pintojen lämmetä. 

2. Puhdistus

Käytä puhdistusaineena Avery Surface Cleaneria, tai vastaavaa teipattavan pinnan puhdistusainetta. 
Vanhat liim ajäänteet ja piki on hyvä saada pois esim. Avery Adhesive Removerilla. Tämän jälkeen pinta 
on vielä puhdistettava Surface Cleanerilla. 

Kiinnitä erityistä huomiota reunakohtiin! Myös tiettyjen pintojen alapuolet ja saumakohdat tulee 
puhdistaa HUOLELLISESTI! Älä hutiloi tätä vaihetta. Jos pintaan jää likaa/rasvaa/pinnoitteita, vinyyli ei 
välttämättä tartu kunnolla tai jälkeenpäin voi aiheutua ongelmia. 

Älä käytä tärpättiä tai muita öljy- tai bensapohjaisia aineita puhdistukseen, ne jättävät kalvon! 

Jos on epäilystä, että pinnoilla on pinnoitetta tai vastaavaa vahvempaa suojatuotetta, on pinnat 
käsiteltävä Nanoex:llä tai mielellään myllytettävä! Emme vastaa mahdollisista ongelmista, jos pohjatöitä 
laiminlyödään. 

3. Lämpötila

Pinnan lämpötila ei saa olla alle +20 astetta. Suositeltava pinnan lämpötila on +20-25°C. Myöskään 
materiaali ei saa olla kylmää, koska PVC kovettuu viileässä. Infrapunalämpömittari on hyvä apuväline. 

4. Tarkastele työstettävää pintaa ja mieti etukäteen ongelmakohtia.

Mieti etukäteen millainen muoto on kyseessä. Onko hankalia ylityskohtia esim. antenni, suuttimet, 
vilkut tai vaikkapa merkit. Irrota, jos mahdollista! 

Tarkastele leikkuulinjoja valmiiksi. Ota huomioon saumojen näkyvyys asennuksessa sekä leikkuulinjan 
teko (toista pintaa apuna käyttäen). Kiinnitä huomiota tiivisteisiin. Jos joudut leikkaamaan tiivistettä 
vasten, älä missään nimessä pilaa itse tiivistettä läpi leikkaamalla.    

5. Mittaa

Mittaa pinta ja sen jälkeen leikkaa sopiva pala vinyyliä. Ota huomioon mahdollinen kuviointi ja miten se 
halutaan sijoittaa. Esimerkiksi hiilikuituteipin kuvio, tulosteet yms. Asennusta voit helpottaa 
muotoilemalla palan valmiiksi (pyörän kaari, kapeneva konepelti, pyöreä katto) vastaamaan suunnilleen 
linjoja.  Muista aina min. 20 cm reilu pala jotta saat venymän tarpeeksi yli teipattavasta alasta. 

6. Asettele paikalleen

Hyödynnä magneetteja tai teipin paloja asettelussa. Katso, että materiaali varmasti riittää jokaiselle 
reunalle. Muista min 20 cm ylitys! 
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7. Työstä osissa 

Aloita asennus työstämällä puolet kerrallaan. Poista suojapaperi noin puolesta välistä. Käytä apuna 
saksia tai turvallista tasoleikkuria (Snitty). Tämä on viimeinen tilaisuus tarkistaa pinta, ettei siihen ole 
tippunut roskia! 

8. Lämpöä, lastaa ja venyä 

Etene järjestyksessä. Aloita keskeltä ja lastaa reunoille päin. Älä pelkää vinyyliä! Paina reilusti lastalla 
ilmakuplien välttämiseksi. Pidä toisella kädellä kalvoa oikeassa pingotuksessa ja kulmassa, josta asennus 
on luontevaa! Kaverin apu on tietyissä tilanteissa tervetullutta ja nopeuttaa hommia. Vaikkapa toinen 
lastaa ja toinen pitää kalvoa. 

Anna lämpöä tarpeen mukaan kaartuvissa kohdissa, välttääksesi pussit ja rypyt. Jos asennuksessa tulee 
ryppyjä tai kuplia: nosta varoen vinyyliä, oikaise rypyt lämmöllä ja paina ilma pois välistä. Niksejä on 
monia! Kysy tarvittaessa neuvoa. (Katso videoitamme Youtubesta, haulla: qzvinyls) 

Vinyylimme venyy reilusti. Hankalat muodot ja kaarteet pystyy vaivatta venyttämään yli lämmöllä. 

9. Leikkaaminen 

Leikkaa seuraavaksi liiat pois, tarkastele leikattavia linjoja. Paikallista lämmön, lastan ja sormen avulla 
saumakohdat pinnassa. Ennen kuin leikkaat, varmistu leikkuukohdasta niin et joudu aloittamaan alusta. 
Ota huomioon kumilistat sekä reunukset, apuna on hyvä käyttää vastakappaleen reunoja. 

Muistathan aina pitää veitsen kunnon terässä, katkaise terää tarpeeksi usein! 

10. Siisti reunukset 

Painele leikatut reunukset kunnolla kiinni. Varmista lämmön kanssa vinyylin tarttuvuus ja pingotus. 
Kiinnitä erityistä huomiota viimeistelyyn ja reunuksiin. Tämä suo sinulle viimeistellyn ammattimaisen 
lopputuloksen. Muista antaa lämpöä lopuksi n. 80-100°C! 

11. Loppulämmitys mittarin kanssa 

Varsinkin nyt ne kohdat, joissa jouduit venyttämään muotoon tai tekemään kantteja tarvitsee 
loppulämmittää. Vinyylillä on ”muisti”. Oletuksena vinyyli on suora, kun se on rullalla. Nyt tämä muisti 
pitää tappaa! Lämmitä pinta kuumailmapuhaltimella noin +80-110 asteeseen. Tähän ei sormenpäät 
riitä, oikeaan lopputulokseen tarvitset mittarin. Tämän jälkeen uusi muoto tallentuu muistiin ja vinyyli ei 
lähde kuromaan itseään takaisin omaan muotoonsa.   

Pesuun ja puhdistukseen on käytettävä vain teipeille suunnattuja ja testattuja tuotteita.  
Emme suosittele vahoja tai pinnoitteita teipeillemme, jos niitä ei ole siihen testattu.   
Kysy lisää myynnistämme! 

KIITOS, KUN VALITSIT LAADUKKAAN QZVINYLS TUOTTEEN. 


