
Instrukcja obsługi Colad Film4Booth 

1. Wstęp

Colad Film4Booth to przezroczysta, czterowarstwowa folia ochronna. Pomaga utrzymać czystość 

kabiny bez używania wody, eliminuje konieczność odmalowywania ścian. Colad Film4Booth 
gwarantuje roczną ochronę powierzchni. Folię nakłada się w prosty sposób za pomocą podajnika oraz 

aplikatora. 

Opracowana przez profesjonalistów dla profesjonalistów w branży. 
Przekonaj się sam! 

Niniejsza instrukcja opisuje trzy kroki nakładania Colad Film4Booth. 

1. Nakładanie Colad Film4Booth - nowe i istniejące kabiny lakiernicze

2. Zdejmowanie warstw

3. Zdejmowanie warstwy końcowej i ponowne nakładanie Colad Film4Booth

Do nałożenia Colad Film4Booth wymagane są następujące produkty: 

 Folia Colad Film4Booth, nr art. 6860, 90cm x 84m

 Taśma do krawędzi - Colad Film4Booth (6 rolek w zestawie z art. nr 6890)

 Podajnik folii - Colad Film4Booth, nr art. 6900

 Aplikator - Colad Film4Booth, nr art. 6950

Z Colad Film4Booth zaleca się również stosowanie: 

 Nóż magnetyczny do folii Colad, nr art. 2070

 Płynu kabinowego Colad, nr art. 8140

2. Nakładanie Colad Film4Booth - nowe i istniejące kabiny lakiernicze

Przed nałożeniem Colad Film4Booth istotne jest należyte przygotowanie kabiny. Zarówno w przypadku 

nowych, jak i istniejących już kabin lakierniczych należy postępować zgodnie z poniższymi 

wskazówkami. 

2.1 Przygotowanie kabiny 

Zalecamy podjęcie następujących działań: 

2.1.1. Wygładzanie kabiny 

W przypadku kabin używanych dokładnie wyczyścić kabinę z pyłu lakierniczego oraz umyć, w 
razie potrzeby wygładzić kabinę przy pomocy krążków ściernych na rzep P320 (art. nr 
3680032010), polakierować - odnowić . Nowe kabiny tylko dokładnie odtłuszczamy!

2.1.2. Usuwanie pyłu 

Upewnić się, że kabina po wygładzaniu - odnowieniu, jest wolna od kurzu i pyłu. Użyć 

ściereczek ze strukturą wafla (nr. art. 9175) i spryskiwacza ciśnieniowego (nr art. 

9705) ze środkiem odtłuszczającym. Upewnić się, że środek całkowicie odparował 

przed nałożeniem Film4Booth. 

_________________________________________________________________________________



2.2  Nakładanie Colad Film4Booth 

Prawidłowe nakładanie Colad Film4Booth opisano poniżej: 

 2.2.1. Krok 1 - Przygotowanie 

Nakładanie Colad Film4Booth najlepiej wykonywać za pomocą 

podajnika i aplikatora Colad Film4Booth. Colad Film4Booth zawiera 1 

rolkę Film4Booth i 6 rolek taśm do krawędzi. Umieścić rolkę Colad 

Film4Booth w podajniku. Przy rozwijaniu upewnić się, że część klejona 

rolki skierowana jest ku ścianie. (Rys. 1) 

2.2.2. Krok 2 - Nakładanie pierwszego pasa 

Colad Film4Booth należy nakładać pionowo od góry do dołu kabiny. 

Przyłożyć podajnik do ściany, stroną klejoną Film4Booth w kierunku 

ściany (Rys. 2). 

Rozwinąć około 30 centymetrów Colad Film4Booth. Umieścić folię w 

mechanizmie (Rys. 3). 

Przyłożyć aplikator Colad Film4Booth w górnej części ściany kabiny(Rys. 4). Docisnąć lekko i zacząć 

przesuwać go w dół, ku podłodze (Rys. 5) 

Po dotarciu do podłogi, przesunąć rączkę podajnika Colad Film4Booth w stronę ściany i odciąć Colad 

Film4Booth u spodu (Rys. 6-7). 

Porada: jeśli na ścianie jest zbyt wiele „przeszkód”, jak okna, wywietrzniki itp., wygodniejsze może okazać się nałożenie folii 

ręcznie za pomocą podajnika Colad Film4Booth, bez używania aplikatora. Folię można łatwo wygładzić szczotką. 
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2.2.3. Krok 3 - Zrównywanie pasów 

Po nałożeniu pierwszego pasa, umieścić czerwoną nóżkę podajnika przy czarnym pasku, jak pokazano 

na rys. 8. Zapewni to należyte zrównanie pasów (zawsze sprawdzać poprawność zrównania) i da ok. 

2-3 cm przestrzeni pomiędzy nimi - użyć taśmy do krawędzi, aby zakryć tę lukę (rys. 9). Ułatwi to 

przyszłe usuwanie warstw, jak opisano w części 2 instrukcji. Rozpocząć pokrywanie całej kabiny 

warstwami Colad Film4Booth, zgodnie z instrukcją. Każdy nałożony pas dokleić również u góry i spodu 

taśmą do krawędzi. 

Porada: Upewnić się, że pierwszy pas (i kolejne) są pionowo zrównane ze  

ścianami kabiny i ze sobą nawzajem. 

2.2.4. Krok 4 - Oświetlenie i inne wyposażenie specjalne 

Możliwe jest nałożenie Colad Film4Booth całkowicie od góry (na ok. 2,5 metra) do dołu nad 

elementami oświetlenia. W przypadku, gdy elementy ustawione są "pod kątem", lub nie są równe ze 

ścianami komory, folia może nie przylegać do ściany właściwie. Zaleca się wówczas docięcie folii na 

krawędziach i pokrycie ich taśmą krawędziową. 

Ponadto, w celach konserwacji oświetlenia, zaleca się nałożenie Colad Film4Booth na elementy 

oświetleniowe, po czym docięcie folii przy krawędziach i doklejenie taśmy krawędziowej, jak na 

przykładzie poniżej (Rys. 11). 

W przypadku innych przedmiotów, które nie mogą zostać pokryte: przeciąć Colad Film4Booth nożem, 

by dopasować profil folii, na przykład jak na rysunkach 12-13. 
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2.3  Usuwanie warstw 

Po około 3 miesiącach lub 250 cyklach lakierniczych folia Colad Film4Booth będzie zabrudzona i należy 

ją usunąć. Rozpocząć ściąganie taśmy krawędziowej tam, gdzie to konieczne, w całej kabinie. 

Oderwać pierwszą warstwę, poczynając od górnej krawędzi pasa. Usunąć warstwy ze wszystkich 

pasów na ścianie tak, by wszędzie widoczny był numer 3 (rys. 14). Każda z warstw jest 

ponumerowana od najwyższej do najniższej wartości (4-1), co pomaga określić, ile warstw folii 

znajduje się na ścianie. 

Po usunięciu wszystkich elementów warstwy 

4, dokleić taśmę krawędziową tam, gdzie to 

konieczne. 

Po upłynięciu kolejnego okresu (jak wskazano 

powyżej) , powtórzyć dla warstw 3 i 2.  

2.4  Usuwanie ostatniej warstwy i ponowne nakładanie Colad Film4Booth 

Ostatnią warstwę (nr 1) usuwa się poprzez ściągnięcie wszystkich pozostałych pasów, w tym taśmy do 

krawędzi. Po usunięciu wszystkich elementów, powtórzyć kroki od 1.2, aby zapewnić ochronę kabiny 

na kolejny rok! 

3. Ogólne instrukcje (bezpieczeństwa) dotyczące używania Film4Booth

1. Folię Colad Film4Booth nakłada się na wewnętrzne ścianki osłonowe kabin lakierniczych. 

2. Wilgotność w kabinie musi być większa niż 30%. 

3. Folii Colad Film4Booth nie wolno używać do maskowania obiektów, które mają być 

lakierowane. 

4. Czynności wytwarzające silny ładunek elektryczny (np. natrysk elektrostatyczny) powinny być 

wykonywane na odległości przynajmniej 100 cm od folii. 

5. Folia Colad Film4Booth nadaje się do zastosowania w strefach bezpieczeństwa 1 i 2 i może 

być wykorzystywana w atmosferze wybuchowej Grupy IIA, oraz w strefie 22 - atmosferze 

pyłowej - grupy IIA, IIIB i IIIC. 

6. Nakładanie i zdejmowanie folii Colad Film4Booth należy przeprowadzać w dobrze 

wentylowanej kabinie.  

7. Podczas nakładania folii Colad Film4Booth nie należy stosować żadnych cieczy ani 

rozpuszczalników łatwopalnych. 

8. Folię Colad Film4Booth należy nakładać w temperaturze pomiędzy 15 a 40 stopni Celsjusza. 




