
Instructiuni de montaj pentru folia antiefractie 
si solara 
Pentru informatii sunati la: 0742592778; sau pe e-mail: officefinds@gmail.com 

 

Folia antiefractie si reflectorizanta pentru ferestre este foarte subțire, iar manevrarea acesteia 
trebuie facuta cu grija pentru a evita: sifonarea,  aparitia cutelo sau pliurilor. Folia antiefractie si 
solara trebuie aplicata intr-un mediu curat, fara praf.  

Folia antiefractie si solara se aplica pe sticla doar atunci cand temperatura mediului exterioar este 
peste 0 °C. Pregatirea sticlei este foarte importanta, iar geamurile trebuie curatate foarte bine de 
particulele de murdarie, atat suprafata din sticla, cat si ramele.  

DE CE SCULE AVEM NEVOIE PENTRU A APLICA FOLIE ANTIEFRACTIE SI SOLARA PE STICLA? 

 

1. racleta, cutter, pompita de pulverizare si racleta cauciucata pentru indepartarea apei  

Curatarea suprafetei de sticla inainte de aplicarea foliei pentru ferestre 

Cu ajutorul pompei cu pulverizare stropiti cu o solutie degresanta si spala-ti foarte bine 
geamul si rama. Cu ajutorul racletei se indeparteaza toate particulele de murdarie de pe geam. 
Geamul trebuie sa fie umed, pentru a nu il zgaria cu racleta.  
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Pregatirea pentru instalare a folie antiefractie sau solare 

Folia antiefractie si solara vin lipite pe o captuseala subtire din plastic 
care trebuie indepartata inainte de aplicare. Folia se dimensioneaza si taie cu un cutter de foarte 
buna calitate, iar pe fiecare latura se lasa aprox. 2 cm in plus, atat pe lungime, cat si pe inaltime. 
Dupa instalare, surplusul de folie se taie dupa instalare cu ajutorul unui distantier cu ajutorul 
cutterului 

Aplicarea foliei antiefractie si solare 

  

Suprafata din sticla se uda foarte bine cu ajutorul pompitei cu pulverizare. La randul ei se stropeste 
si folia. 

Folia se pozitioneaza cu partea adeziva spre sticla, respectiv partea care a fost dezlipita de pe 
suportul de plastic cu care vine folia. Se aranjeaza cu ajutorul mainii cat mai bine. 

Se pulverizeaza apa  din belsug si pe partea adeziva folie. 

Evitati sifonarea sau aparitia cutelor cand aplicati folia pe geam. 

Dupa ce v-ati asigurat ca folia acopera in totalitate suprafata din sticla, incepeti sa neteziti folia cu 
mana, incercand sa indepartati apa din bulele mari. 

Efectuati aceasta opertiune manual, incercand sa indepartati cat mai multa apa cu putiinta. 



  

 Tehnici de indepartare a apei dintre folie si sticla 

  

Pulverizati apa din belsug pe folia antiefractie si folositi o racleta cu cauciuc pentru a scoate apa 
dintre geam si folie. Incepeti operatiunea de indepartare a apei prin miscari orizontale de la 
margine, insistati pe partea din mijloc, apoi cu miscari verticale continuati operatiunea. Asigurati-va 
ca ati scos toata apa de sub folia antiefractie sau solara montata pe geam. 

Repetati aceste miscari ori de cate ori considerati necesar. 

Verificarea finala a aplicarii foliei antiefractie sau solare 

 

Cu ajutorul unui card de credit si unei lame de cutit/cutter, presati folia de rama ferestrei si 
indepartati surplusul de material. 

Dupa ce indepartati surplusul de pe toate laturile, repetati procedura de mai sus de indepartare a 
surplusului de apa. 

In cazul in care filmul nu se lipeste pe margini, folositi o carpa uscata sau un servetel pentru a 
absorbi excesul de apa prin impingerea apei catre margine. 

In perioada de uscare pot mai ramane bule care se vor evapora, in functie de grosimea foliei 
aplicate pe sticla, iar evaporarea acestora poate dura si pana la 3-6 saptamani.  

 Dupa instalare, curatarea foliei se face cu solutie normala pentru geamuri, iar stergerea se face cu 
prosop de hartie.  
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