
 

 
 

 

Biuletyn techniczny 3.0 
 
Aplikacja serii MACtac ColourWrap 

Niniejszy biuletyn zawiera informacje dotyczące aplikacji serii MacTac ColourWrap. Szczegółowych 
informacji o produktach należy szukać w odpowiednich kartach technicznych.   
 

Dla właściwego zastosowania produktów niezbędne są następujące narzędzia: 

➥ Mactac Cleaner do oczyszczenia powierzchni przed aplikacją. 

➥ Profesjonalna opalarka do podgrzewania materiału. 

➥ Termometr na podczerwień do sprawdzenia temperatury przy ogrzewaniu materiału.  

➥ Miękka, plastikowa rakla MACtac.  

➥ Paski ochronne rakli. 

➥ Nożyk z nowym ostrzem. 

➥ Rękawica MACtac dla ochrony i ułatwienia aplikacji.  

➥ Niestrzępiąca się ściereczka do czyszczenia powierzchni. 

 
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI: 

Produkt jest przeznaczony do stosowania na lakierowanych powierzchniach metalowych. Przed oklejeniem 
muszą być odpowiednio utwardzone i całkowicie wysuszone, zgodnie z instrukcją producenta. Nawet jeśli 
wydają się czyste, wszystkie powierzchnie powinny być oczyszczone zgodnie z poniższymi instrukcjami: 

➥ Umyć wodą z mydłem, a następnie spłukać czystą wodą (tak żeby na powierzanie nie został 
żadne ślad mydła). 

➥ Oczyścić lakier ze smaru oraz wszelkich innych pozostałości za pomocą środka czyszczącego MACtac 
Cleaner, zwłaszcza w problematycznych miejscach takich jak- pofałdowania, zakrzywienia oraz wszelkie 
bardziej wymagające podłoża.   
➥ Osuszyć powierzchnię suchą szmatką albo ręcznikiem papierowym. 
➥ Nity i spawy mogą wymagać dłuższego czasu schnięcia w związku z wilgocią, która wnika w ich obrębach.  

 

Przed rozpoczęciem aplikacji, upewnij się, że powierzchnia jest odpowiednio oczyszczona i wysuszona.  

 
METODA APLIKACJI 

Seria MACtac ColourWrap jest bardzo zbliżona do innych produktów do oklejania (jak Mactac Tunning Film) i 
została zaprojektowana do lakierowanych, metalowych powierzchni 3D (m.in. krzywizn i wypukleń). 

Konieczne jest zastosowanie techniki aplikacji na sucho oraz pilnowanie zakresu temperatur, podanego w 
karcie technicznej. Przed planowaną produkcją należy najpierw przetestować produkt w rzeczywistych 
warunkach.  

 
APLIKACJA NA PŁASKICH POWERZCHNIACH 

1. Przed zastosowaniem sprawdzić, czy powierzchnia jest odpowiednio przygotowana i oczyszczona.  
2. Wyciąć materiał w rozmiarze przybliżonym do zapotrzebowania i nie usuwając podkładu zmierzyć do 

powierzchni, która ma być wyklejona.  
3. Usunąć podkład, upewniając się, że folia jest możliwie najbliżej powierzchni aplikacji i bez zagnieceń, 

aby uniknąć wniknięcia zanieczyszczeń.  
4. Możliwe jest repozycjonowanie folii w celu dopasowania do powierzchni aplikacji. Należy rozprostować 

materiał i usunąć zmarszczenia.  
5. Rozciągnąć folię na powierzchni, mocnymi, jednolitymi pociągnięciami, przy pomocy plastikowej 

rakli. Należy zapewnić pokrycie całej powierzchni, aby aktywować klej MACtac ColourWrap.  
6. Jeśli podczas aplikacji powstanie jakiekolwiek pęcherzyk, powinien zostać usunięty przez nacisk 

raklą lub palcem, dzięki funkcji MACtac ColourWrap Bubble Free. 
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APLIKACJA NA PRZETŁOCZENIA 

 

Wklęsłe powierzchnie 

Zagłębiona powierzchnia, w kształcie misy oznacza, że materiał będzie aplikowany na zaokrąglonej 

powierzchni. Należy uprzednio upewnić się, że wgłębienie jest dokładnie oczyszczone (czyt. poprzednia 

sekcja). 

 
 

1) Przymierz folię za pomocą rakli na wgłębienie. Na tym 
etapie NIE rozciągaj jeszcze folii ani nie dociskaj do 
wtłoczenia.  

 
 
 
 
 

2) Podgrzej folię do temperatury 40-50°C (użyj 
termometru na podczerwień). Równomiernie 
podgrzewaj powierzchnię materiału i unikaj 
przegrzania.  
 

 
 
 

3) Po potwierdzeniu odpowiedniej temperatury dociśnij 
palcem w stronę największego wgłębienia. Należy zawsze 
zaczynać od najgłębszego punktu, gdzie wymagany jest 
maksymalny naciąg folii. Dla ułatwienia aplikacji ręcznej 
polecane jest stosowanie rękawicy Mactac I zwilżenie palca 
wodą z mydłem. Konieczny jest 100% kontakt powierzchni 
z folią.    

 
 

4) Powtórz tą samą procedurę po drugiej stronie 
wgłębienia, upewniając się uprzednio, że folia ma 
wymaganą temperaturę (40-50 °C). 

 
 
 
 

5) Środkową część wgłębienia dociśnij mocno za pomocą rakli, 
koniuszków palców lub całą dłonią. Upewnij się, że stosujesz 
taki sam nacisk w każdym miejscu.  

 
 
 
 

6) Gdy folia będzie całkiem przylegać do powierzchni należy 
ponownie docisnąć aplikację raklą. Należy sprawdzić czy 
nie powstały nigdzie pęcherzyki powietrza. Można je 
usunąć za pomocą odpowiedniego narzędzia. 
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Aby uniknąć podnoszenia się folii po aplikacji należy kontynuować podgrzewanie. 

● Ponownie podgrzać całą powierzchnię z folią za pomocą opalarki, do temperatury 90-95°C. 
● Trzymać opalarkę w odległości 4-5cm od materiału.  
● Przesuwać opalarkę bardzo powoli, aby ustabilizować ±50 cm folii, uważając na miejscowe przegrzanie.    
● Używać termometru na podczerwień, aby sprawdzić czy powierzchnia folii osiągnęła wymaganą 

temperaturę.  
● Zostawić materiał do ostygnięcia przed wycięciem krawędzi.  

 
Na wszystkich wypukłych powierzchniach jak np. zderzaki samochodowe, klamki należy również stosować 
się do tych instrukcji. 

 
 
WYPUKŁE POWIERZCHNIE 
 
Przy aplikacji folii Mactac ColourWrap na wypukłą powierzchnię podgrzej materiał do 40-50°C przy użyciu 
opalarki. Równomiernie rozłóż materiał we wszystkich kierunkach. Upewnij się, że używasz wystarczająco 
dużego wycinku folii. Unikaj rozciągania małych wycinków. Przed repozycjonowaniem folii uprzednio należy ją 
podgrzać do właściwej temperatury (40-50 °C). Po prawidłowym umiejscowieniu materiału dociśnij go do 
powierzchni, stosując tą samą technikę jak w przypadku płaskich powierzchni.  

 
Nitowane powierzchnie 

Jest to forma niewielkiego uwypuklenia powierzchni i folię należy rozciągnąć i ułożyć na zaokrąglonej 
części.  

 

 
1) Umieść folię na całej nitowanej powierzchni aplikacji, 

zostawiając odstęp między płaską powierzchnią, a podłożem 
nitów. 

 
 

2) Zbierz pęcherzyki wokół nitu, bez zmiany kształtu folii. Zrób 
nakłucie w folii wokół nitu wyciśnij opuszkiem palca 
powietrze uwięzione w przestrzeni między folią, a nitem. 

 
 
 

3) Mocno dociśnij folię dookoła nita za pomocą rakli oraz 
opalarki. Temperatura powinna wynosić między 45, a 60°C. 
Uważaj, aby nie przegrzać produktu.  

 
Uwaga: Podczas rozciągania błyszczących metalicznych folii do oklejania powierzchni 3D należy spodziewać 
się niewielkiego stopnia utraty połysku w części poddanej największemu naprężeniu oraz wysokiej 
temperatury.  

 
USUWANIE 

Folie serii MACtac ColourWrap można usunąć pod wpływam ciepła. Poniżej instrukcja postępowania: 

1) Podgrzej folię do temperatury 50-60°C przy użyciu opalarki. 
2) Odklej materiał małymi kawałkami, krok po kroku. Pociągaj folię mocno, utrzymując kąt z podłożem 

60-90° 
3) Wszelkie pozostałości kleju można usunąć za pomocą MACtac Remover i niestrzępiącej się ściereczki 

lub twardej części rakli.
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Oświadczenie 

Wszystkie oświadczenia MACtac, informacje techniczne I zalecenia są oparte na testach uznanych za wiarygodne, ale nie 
stanowią gwarancji ani poręczenia. Wszystkie produkty MACtac są sprzedawane z założeniem, że nabywca we własnym 
zakresie określił przydatność tych produktów do własnych celów. Wszystkie produkty są sprzedawane zgodnie z ogólnymi 
warunkami sprzedaży MACtac, które można sprawdzić na stronie http://terms.europe.averydennison.com. 
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