
MetaCast® MD-C felhasználási útmutató 

Nyomtatható járműcsomagoló fólia 

 

 

Heat to 55 - 65° 

A MetaCast® MDC és MDC-B minőségeket arra a célra fejlesztették ki, hogy egy gépjárművet részben, vagy teljes 

egészében becsomagolhassunk a domborulatok, homorulatok és a szögletek befedésével. Az eredményes 

applikáláshoz szükség van arra, hogy a felhelyezés korrekt technikával történjék. Ez gyakorlattal megszerezhető, és 

továbbfejlesztve kiváló eredményekhez vezet.   

 

1. Válasszuk ki a megfelelő  MetaCast® minőséget a járműhöz 

• Az MDC fólia fontos eleme a MetaGlide ragasztási 

technológia, melynek köszönhetően könnyebb a fólia 

felhelyezése (csúsztatható) és erősebb a tapadása. 

Ennek köszönhetően teljes bizalommal lehet használni 

3D csatornák és sarkok illesztéséhez. 

• Az MDC-B a szakemberek részére a teljes gépjármű 

befedésére kínál tökéletes megoldást. Permanens 

ragasztójának köszönhetően alkalmas olyan megol-

dásokra, melyek a maximális tapadóerőt igénylik.  

• A MetaGuard MGC lamináló a MetaCast® fóliák 

védelmét szolgálják. Ezek mechanikailag illenek 

egymáshoz, így korrekten kezelhetőek.  

 
1. Mindig korrekt ICC szín profilt használjunk 
• A MetaCast® fóliák vékonyak, alacsonyabb 

színterhelésre van szükségük az egyéb 

nyomathordózókhoz képest. Ha a nem megfelelő 

profil használatából következően több oldószert 

használunk, ez akár 30%-kal is csökkentheti a 

tapadási szilárdságot, ami kritikus olyan területeken, 

melyek nagyobb feszültségnek vannak kitéve. 

• A profilok elérhetők és letölthetők az alábbi helyen: 

www.metamark.co.uk/support/icc-colour-profiles/ 

 
2. Mindig győződjünk meg arról, hogy a nyomatok teljesen 

kiszáradtak egy jól szellőzött helyiségben  

• Laminálás vagy a fólia további felhasználása előtt legalább 

48 órát hagyjunk arra, hogy az oldószer távozhasson a 

fóliából. Az esetlegesen visszamaradt oldószer, a száradási 

körülmények és a telített színek jelentős mértékben 

csökkenthetik a ragasztási szilárdságot.  A telített, sötét 

színek száradásához további 48 órára van szükség. 

• Úgy tároljuk a nyomatokat, hogy a levegő átjárja azokat. Az 

egymásra rakott, szorosan feltekercselt, vagy az élére 

állított nyomatok nem tudnak megfelelően kiszáradni  

• Egy kis mintán próbáljuk ki, hogy megszáradt-e a nyomat.  

 
3. Mindig biztosítsuk, hogy a gépjármű teljesen tiszta legyen 

• Ez különösen fontos a mélyedésekben, szögletekben, 

széleken, minden olyan területen, ahol a fólia nagy feszült-

ségnek van kitéve. Csak tiszta környezetben, munkaterüle-

ten lehet a gépjárművet becsomagolni, ahol a jármű töké-

letes tisztítása, a megfelelő hőmérséklet, és a jármű teljes 

megszáradása biztosítva van. 

• Ismételt tisztításra van szükség, ha a gépjármű viaszos 

részeket tartalmaz, vagy ha szilikon alapú termékkel van 

kezelve. 

• A szállítás előtti átvizsgálás előtt felvitt vax (PDI) további 

tisztítást igényel. 

• Alapvetően meleg, szappanos vízzel kezdjük el a tisztítást, 

használjunk  MetaMark  Adhesive Remover-t, (ragasztó el-

távolítót) MetaMark Surface Cleaner-t  (felület tisztítót) majd  

IPA-val tisztítsuk le. Használjunk mikroszálas anyagot, vagy 

szöszmentes törlőkendőt.  

• Ismételjük meg a tisztítást a domborulatokon és a széleken, 

illetve akkor is, ha gépjárművet a csomagolás előtt hosszabb 

ideig nem használtuk. 

• Tekintsük meg a gépjármű előkészítésre vonatkozó 

útmutatót a tisztítással kapcsolatos további részletes 

információkért.  

 

5. Mindig biztosítsuk, hogy az applikálás megfelelő 

hőmérsékleten történjék 

•     A gépjármű hőmérséklete legyen 17-24°C között. 

•     Ezt biztosíthatjuk úgy, hogy egy ventillátort teszünk a 

gép-járműbe. (1.) A vinyl is hasonló hőmérsékletű 

legyen.  A gépjármű legyen teljesen száraz.  

Előzetesen kondicionáljuk a műhelyi körülményekhez. 

• A fóliát csak szárazon használjuk. Bármilyen kosz 

vagy nedvesség gyengíti a ragasztó tapadását.  

• A vizes bázisú gépjárműfestékek tapadási 

szilárdsága kisebb lehet.  

• Primert lehet használni, de erről a felhasználónak 

kell előzetesen döntést hoznia.  

 

6. Hogyan használjuk a fóliát mélyedésekben? 

• A mélyedésekben kell a fóliának a legjobban tapadnia a 

felülethez, mivel itt van a legnagyobb feszültségnek 

kitéve. Az a helyes technika, ha a fólia felhelyezése 

során a mélyedés körüli területről kiindulva enyhe, 

egyenletes melegítést alkalmazunk. 

Határozott nyomással illesszük a fóliát az adott helyre, 

majd ezt követően enyhén simítsuk le. 

• Ne nyújtsuk túl a fóliát. Ha 50 %-kal túlnyújtjuk a fóliát, 

akkor ez a tapadási szilárdságot akár 35 %-kal is 

csökkentheti.  

• Dupla csatornák esetén a két oldalt egymás után 

helyezzük fel. Mikként egy csatorna esetén, a 

mélyedés környékének melegítésével érje el a fólia 

nyúlását. A fóliát ne a csatorna közepére simítsa 

először, mert ez meghibásodásokhoz vezethet. 

 

 

http://www.metamark.co.uk/support/icc-colour-proﬁles/
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7. Hogyan használjuk a fóliát konvex szögekhez 

• Ezekhez a területekhez nyújtsuk elő a fóliát, a 

laposabb területekről indítva helyezzük fel a fóliát, 

enyhe, egyenletes melegítéssel.  

• Ne feszítsük a fóliát a konvex részek szélei felé, 

hogy eltávolítsuk a felesleget, mert ez a film 

felhólyagosodásához, esetleg fellazulásához 

vezethet.    

 

8. Ne illesszük össze a fóliákat a mélyedésekben 

• Ez egy meghibásodási lehetőség. A fóliát teljes 

szélességében használjuk, és úgy tervezzük a 

panelt, hogy a jármű sík felületén legyenek az 

illesztési pontok. Tervezzük a panelt kiterített 

helyzetben, hogy a legjobb anyagfelhasználást érjük 

el. 

• Úgy határozzuk meg az illesztési pontokat, hogy az 

átfedések vagy lefelé legyenek vagy az utazási 

iránnyal szemben.    

 

9.  A mélyedésekben és a széleken melegítsük fel utólag a 
fóliát 

• Közvetlenül az alkalmazást követően melegítsük fel 

a fóliát  90-95°C-ra. A felületi hőmérséklet 

méréséhez használjunk non-kontakt digitális 

hőmérőt. 

• Az utómelegítés rendkívül fontos a teljes tapadás 

eléréséhez. 

• Később ne kíséreljük meg az utómelegítést, mert a 

ragasztó már elkezdett működni, s ez jelentősen 

csökkenteni a tapadási szilárdságot.  

• A túlmelegítés hatására a fólia elválhat a hordozótól 

 
10. A bent rekedt levegő eltávolítása 

• Próbáljuk elkerülni, hogy levegős maradjon a fólia. A 

hólyagok kiszurkálásával lehet kiengedni a bent rekedt 

levegőt. De mindenképpen próbáljuk ezt a sík felületen 

kiengedni, ahol kisebb az anyagban a feszültség.  

 

 

Fontos információ: A felhasználási útmutató javaslatot 

tesz arra vonatkozóan, hogy melyek azok a legfontosabb 

pontok, melyeket  figyelembe kell venni a MetaCast 

sikeres alkalmazásához. A siker azonban alapvetően 

függ attól, hogy az alkalmazónak milyen készségei 

vannak, így az eredmény esetről-esetre változhat, az 

nem eleve garantált.  

 
 
 

(1) Különös figyelmet fordítsunk erre a műveletre. Kerüljük 

el, hogy a forró levegő érintkezzék a kárpittal, 

műanyaggal, hálózati vezetékkel. Soha ne hagyjuk a 

területet felügyelet nélkül. Gondoskodjunk arról, hogy a 

melegítés körül megfelelő legyen a munka környezet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MetaSure Jótállás  

 
 MetaCast®  termékre is kiterjed a  MetaSure garancia program. 

Adatlapért és a garanciával kapcsolatos információkért kérjük, 

keresse fel weblapunkat, www.metamark.co.uk/technical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További műszaki segítség: 
technical@metamark.co.uk +44 (0)1483 57111

 

Heat to 55 - 65° 

 
Metamark Gépjármű csomagolási Kurzus 

 
Egyre növekszik a gépjármű csomagolás népszerűsége, és 

vonzó kereseti lehetőséget kínál azok számára, akik 

rendelkeznek az ehhez szükséges készségekkel. 

Vegye fel velünk a kapcsolatot, ha szeretne többet megtudni 

erről a kurzusról, hogy gyakorlati segítséget kapjon a 

munkájához, és megismerje a fontos trükköket, ötleteket.  

. 

http://www.metamark.co.uk/technical
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