Instruções de Manutenção e Limpeza
Para obtenção de melhores resultados, limpe seus vidros com um rodo suave e limpo, ou com um pano de algodão ou
microfibra e um limpa vidros líquido de uso comum, ou um composto limpador/polidor de silicone fabricado especialmente para
películas para vidro. Estes compostos são encontrados nos revendedores autorizados LLumar®. Siga as instruções contidas nas
etiquetas de cada produto para uma correta aplicação.
Para limpeza sem a necessidade de produtos específicos siga as recomendações abaixo:
1. Em um borrifador de meio litro misturar o equivalente a 250ml água destilada ou livre de minerais, com a outra metade
de álcool isopropílico, adicionando 3 gotas de shampoo neutro líquido (famoso shampoo neutro amarelo para bebê). Agite
bem a mistura.
2. Pulverize o vidro ligeiramente e uniformemente com o borrifador. Utilize um pano de algodão suave e limpo ou de
microfibra, ou toalhas suaves de papel, para secar o vidro de maneira cuidadosa, alternando as superficies da toalha ou
pano buscando utilizar a superfície mais seca. A presença de álcool isopropílico no pano, dissolverá rapidamente as
manchas superficiais mais difíceis, assim como as impressões digitais causadas pelo toque. Se as manchas persistirem na
superficie, volte a borrifar o vidro e utilize um rodo suave para secar o vidro com movimentos horizontais de cima para
baixo. Sempre seque com uma toalha as bordas da película afim de eliminar o excesso de líquidos.
3. Resíduos de cola e/ou adesivo de fita crepe ou outras fitas adesivas que foram colocadas ou retiradas da película, podem
ser removidas completa e rapidamente ao se promover uma cuidadosa limpeza à área afetada utilizando um pano suave
de algodão, umedecido com shampoo neutro líquido (famoso shampoo neutro amarelo para bebê).
4. Nunca utilize navalhas, facas, espátulas ou compostos abrasivos para limpeza em películas para vidros.
5. Nunca utilize silicone acético para vedação, devendo ser utilizado apenas silicone neutro.
6. Nunca aplique “super colas” em áreas de contato com o filme.
7. Nunca utilize detergente de cozinha para limpeza.
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