Skötselråd för fönsterfilmer
De första veckorna efter installationen
Under de första fyra veckorna, vid installation av solskyddsfilm,
och upp till 10 veckor vid installation av skydds- och
säkerhetsfilm, ”härdar” filmen tillsammans med glaset. Det
innebär att kvarstående vatten mellan filmen och glaset (som
ibland märks som små blåsor eller en apelsinskalsliknande yta)
tränger igenom laminatet och långsamt avdunstar. Skydds- och
säkerhetsfilmer uppnår sin slutliga säkerhetsfunktion först efter
fullständig torkning. Under denna period bör man undvika att
putsa fönstren.
Hur rengör man filmen?
Om man följer ett fåtal grundregler är det enkelt att rengöra
filmbelagda fönster:
•
•

Använd en mjuk och ren trasa eller en ren syntetisk svamp.
Använd
vatten
med
diskmedel
eller
normalt
fönsterputsmedel.

Tack vare filmens reptåliga yta är det inte nödvändigt att vidta speciella åtgärder för att rengöra fönstret. Putsa
fönster såsom du brukar, men använd inte skrubbsvamp eller frätande rengöringsmedel.
Dekaler
Man bör undvika att sätta dekaler på filmen. Detta gäller framför allt för dekaler som senare skall tas bort.
Häftämnen kan skada filmen då dekalen avlägsnas och kan lämna färgfläckar på filmen. Vid installation av film
där det finns larmsystem med larmtrådar så kan man installera filmen över trådarna, men man måste vara
försiktig så man inte skadar tråden. Skulle det sitta sensorer på glaset, måste filmen skäras ut för sensorn, då den
måste ha kontakt med glaset för att fungera.
Vilken livslängd har filmen?
Den effektiva livslängden för en fönsterfilm kan vara mycket olika. Den beror på filmtyp, glastyp,
fönsteregenskaper och fönstrets vädersträck och lutning. Som normal livslängd kan ca 12 till 15 år antas.
SOLFILMSGRUPPEN NORDEN AB ger garanti med avseende på materialskador och materialförändringar
som kan återföras till produktionen eller materialet. Denna garanti sträcker sig upp till 10 år. Utomhusfilmer
utsätts för mycket kraftig miljöinverkan, därför är garanti för vertikalt installerade utomhusfilmer 5 år.
Kan film skada mina krukväxter?
Om krukväxter får tillräckligt mycket ljus är det i de flesta fall så att en filmbeläggning av fönstren inte skadar
växterna. Tillväxt och blomning kan emellertid fördröjas och under några dagar efter filmmonteringen kan
växterna ge prov på chockinverkan, till dess att de har anpassat sig till de förändrade ljusförhållandena. För andra
växter, som inte tål direkt solstrålning, kan det hända att de trivs bättre efter installation av solskyddsfilm.
Eftersom det inte går att ge några generella anvisningar beträffande solskyddsfilmernas inverkan på krukväxter
är det bäst att före applikation av filmen genomföra ett test: ställ krukväxten några dagar på en plats med mindre
solljus och studera reaktionen. Dessutom kan du ofta få information på plantskolor och i trädgårdsbutiker om en
krukväxt behöver mer eller mindre ljus.

