
 

 

 

 

 

Îngrijire & Întreţinere a foliilor BRUXSAFOL 
folii de protecţie solară şi de siguranţă 
 
Pentru a obţine o durată maximă de funcţionare a foliei Bruxafol pentru ferestre, se iau în 
considerare următoarele instrucţiuni de îngrijire adecvată şi de întreţinere. Foliile 
BRUXAFOL au o suprafaţă rezistentă la zgârieturi. (exceptie facfolii mate şi de design). 
Acest înveliş dur rezistă la curăţarea obişnuită. Vă rugăm să aveti in vedere ca acet strat  
de protectie nu este echivalent cu  duritatea si rezistenta  unui geam normal. Prin urmare, 
vă rugăm să fiţi atenţi la următoarele instrucţiuni pentru a evita daune a foliilor.  
 
-          NU CURĂŢAŢI FOLIA TIMP DE 30 DE ZILE DUPĂ INSTALARE. 
-          Folosiţi întotdeauna detergent pentru geamuri pe bază de alcool sau apă cu puţin    
           săpun.  
-          Nu folosiţi soluţii de amoniac pentru a curăţa foliile pentru fereastră. 
-          Niciodată să nu curăţaţi cu soluții chimice sau să frecaţi suprafaţa. 
-          Nu utilizaţi perii aspre, bureţi pentru frecat abrazivi sau orice alte materiale de   
           curăţare care ar putea zgâria folia sau care ar fi putut fi contaminate cu particule de 
           murdărie, aşa cum se intampla  de obicei in  cazul spălării ferestrelor pe interior şi 
pe exterior cu aceleasi materiale de curatare. 
            Nu folosiţi perii pe suprafaţă  . 
-          Folosiţi întotdeauna o cantitate mare de apă folosind o cârpă moale şi practică. 
          Un burete sintetic sau o racletă de cauciuc pot fi  folosite, de asemenea.  
 
O soluţie bună şi economică de curăţare a foliei de pe geam este 1/2 uncie (1 uncie=28,3 
grame) de detergent de vase lichid adăugat la 1 litru de apă dulce. O cârpă moale sau un 
burete sintetic curat este recomandat pentru spălarea foliei pentru geam, urmat de o altă 
cârpă moale sau racletă de cauciuc pentru uscare. Aceasta va ajuta la întărirea adecvată 
a sistemului adeziv pe geam.  
 
-         Pulverizaţi geamul cu amestecul de apă şi detergent . 
-         Cu o racletă de cauciuc ar trebui să ştergeţi apa de sus în jos. 
-       Părţile foarte murdare trebuie să se înmoaie şi să fie curăţate cu un material din 
 piele de căprioară moale sau un burete moale cu multă apă. Detergenţii nediluaţi 
pentru  geamuri pot fi utilizaţi la fel de bine. Nu frecati si nu apasati foarte puternic.  
-       Pulverizaţi geamul cu amestecul de apă şi detergent şi ştergeţi-l din nou de sus în 
 jos. 
-      Lăsaţi să se usuce şi ştergeţi cu un material din piele de căprioară umedă peste 
 toată suprafaţa.  



 

 

 
Unele  materiale de curatat, sunt destul de aspre pentru a zgâria fin folia, chiar şi foliile cu 
înveliş protector dur Bruxafol. Chiar daca aceste zgârieturi pot fi subţiri pentru a fi văzute 
de la început, acestea pot deteriora aspectul lustruit al foliei de-a lungul timpului. Folosiţi 
întotdeauna materiale moi, curate, noi pentru a spăla şi usca suprafeţele foliilor pentru 
geam.  
 
Înlăturarea foliilor vechi  
 
-    Pentru a înlătura foliile vechi, vă rugăm să urmaţi aceste instrucţiuni: 
-    Desfaceţi un colţ al foliei şi desprindeți încet folia de pe geam.  
-  Reziduurile adezive trebuie înmuiate cu un detergent pentru geamuri pe bază de   
 clorură de amoniu sau cu un amestec de apă şi lichid aplicator Bruxafol.  
-    Folosind o racletă pentru sticlă, înlăturaţi resturile de  adeziv  înmuiat,  
-    Faceţi o ultimă curăţare cu apa curata. 
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