
 

                                           

  
 
  

 
  

 
 
Skladování 

Magnetické tabule skladujte na ležato v horizontální poloze na suchém a čistém místě. Zabraňte přeložení, 
ohýbání či srolování tabule. Pokud je nutné magnetickou tabuli například při krátkém transportu srolovat, pak 
musí zůstat potištěná strana na vnější straně. Nepoužité magnetické fólie skladujte v originálním obalu.  
 

Příprava podkladové plochy 

Podkladová plocha musí být před umístěním magnetické tabule čistá, suchá a zbavená prachu. Zadní stranu 
magnetické fólie a kovový povrch očistěte jemným čisticím prostředkem.  

Ujistěte se, že povrchový lak (průhledný lak, vosk) na kovovém povrchu je dostatečně zaschlý. Doba schnutí 
je u lakování auta obvykle 90 dnů, u průhledného laku 60 dnů a u vosku 2 dny. Po navoskování a vyleštění by 
se magnetické tabule měly přidělávat nejdříve za 2 dny. 

Výrobci aut často používají jednosložkový lak. Ten je citlivější než lak dvousložkový, a proto se musí 
magnetické tabule umisťovat s větší opatrností. V ideálním případě zalaminujte zadní stěnu magnetické fólie 
vrstvou z polyesteru, aby se při jejím odstraňování hlavně v letních měsících zabránilo poškození laku.   

Nepoužívejte magnetické fólie na příliš silných vrstvách laku, na poškozeném laku, na částečně přelakované 
nebo špachtlované části vozidla. Položte magnetickou tabuli celou plochou na kovový podklad a vyhněte se 
lištám a ostrým hranám karosérie vozidla. 
 

Upevnění  

Magnetickou tabuli lze namontovat na rovné či lehce zvlněné kovové plochy. Ujistěte se, že při přiložení tabule 
na podklad nevzniknou vzduchové bubliny nebo přehyby. Teplotní rozsah je od 26⁰ do 55⁰C, krátkodobě až do 
66⁰C. Vyhněte se vyšším teplotám, aby nedošlo k poškození laku.  

Magnetickou fólii sundejte alespoň jednou za den, aby nedošlo ke slepení fólie s lakem. Fólii z povrchu 
nestrhávejte, ale sundejte ji pod úhlem 90 stupňů. 
 

Čištění 

Obě strany magnetické tabule čistěte jemným čisticím prostředkem minimálně každý třetí den. Očistěte také 
podkladovou plochu. Magnetickou tabuli připevněte po uschnutí povrchu.  

Při mytí vozidla magnetickou tabuli sundejte a umístěte ji až na suchý povrch. Dbejte na to, aby se mezi lak a 
fólii nedostala voda, protože by kovové části mohly začít rezavět.  

Při delším používání magnetických tabulí na stejném místě může dojít k nepatrnému ztmavnutí lakovaného 
povrchu. Doporučujeme pravidelnou kontrolu.  
 

Upozornění 

V případě nedodržení návodu k použití může dojít k poškození magnetické fólie i povrchu, za které nenese 
dovozce žádnou zodpovědnost.  
 
 

 Návod k použití magnetické fólie 

 


