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Tvätt
Undvik att tvätta bilen de 
första 72 timmarna efter 
montering. Dekalerna 
tål högtryckstvätt men 
håll ett avstånd på minst 
50 cm och inte högre 
vattentryck än 80 kg.  
Vi användning av avfettningsmedel är det 
viktigt att skölja bort detta ordentligt med 
vatten eftersom medlet kan lösa upp limmet i 

dekoren vid skarvar och kanter.

Ta bort dekal
Dekalerna går relativt lätt att ta bort om det 
inte suttit en längre tid. Försök då få tag i ett 
hörn av dekalen och dra bort dekalen med 
fingrarna. 

Värmepistol
Om dekalen suttit en 
längre tid kan det be-
hövas hjälp av värme 
för att få loss den. Då 
kan du använda dig 
utav en hårfön eller 
varmluftspistol. Tänk 
på att inte värma alldeles för mycket, ungefär 
140 grader är en bra temperatur för att slippa 
att dekalens skikt skiljs från varandra och 
limmet dålämnas kvar. 

T-röd
Rester av lim tvättas bort med 
T-sprit, gärna rikligt men skrubba 
inte hårt. Ha tålamod, efter en 
stund hamnar limresterna i trasan. 
Känn med fingrarna på ytan om 
det finns några rester kvar.

Rubbing
Dekalen skyddar lacken snarare än att den 
skadar. Ser du att ytan runt om dekalen har  
blivit mer sliten när du fått 
bort dekalen kan du pröva att 
rubba övergången. RUBBING

T
T-Röd

Montering av utskurna dekaler
Innan dekalen monteras är det viktigt att underlaget är rent och fritt från fett, vax och silicon.

En nylackerad bil bör det inte sättas dekaler på inom en månad då det finns en risk
att lösningsmedlet i lacken löser upp limmet i vinylen.

1. Kontrollera att dekoren sitter 
fast på appliceringstejpen
genom att skrapa ovanpå tejpen. 

Måtta in dekalen och fäst hörnen 
med små bitar maskeringstejp. 
När du är nöjd fäster du en tejp 
lodrätt i mitten av dekalen, likt 
ett gångjärn.

3. Sträck dekoren utan att 
nudda underlaget. Skrapa fast 
dekalen med hjälp av en skrapan. 
Stryk uppifrån och ner i överlap-
pande rörelser. Upprepa steg 3-4 
på andra sidan av dekalen. 

2. Dela på bakpappret och 
appliceringstejpen fram till mitt-
tejpen*. Klipp av bakpappret. 

* Lossa försiktigt och se till att 
bokstäverna/prickar/punkter  följer 
med appliceringstejpen.

4. Dra sedan bort applicerings-
tejpen med 180 graders vinkel, 
inte rakt upp.

Vi ser helst att bilen förvaras inomhus de första 24 timmarna,
detta för att maximera fästförmågan.

CG Reklam & Design AB - Dekaler
Detta är ett informationsblad till dig som köpt dekaler av oss.

Läs om montering, skötsel och hur du enklast tar bort dekalerna.


