
  

  
  

  
  

  הוראות התקנה לציפוי חלונות.

שלבי ההתקנה השונים על מנת  כל להקפיד עללקרוא היטב ו נא 
  להגיע לתוצאות הטובות ביותר.

  
  
  
  

 www.mywindow.co.ilמידע נוסף באתר 

  
  דרושים :כלי עבודה 

  או:  MyWindowערכת התקנה מלאה מאתר 
, מספרים, סכין ברזליתאו  להב (סקרייפר), סבון כלים, מרסס

, מגב חלונות,  פלסטיק או טלכרט חיתוך יפנית, נייר סופג  סרגל
  .סרט מדידה

  

    

: 1שלב   
יש למדוד את רוחב ואורך החלון עד למסגרת ולחתוך את הציפוי 

יפני. לפני התקנתו על גבי משטח ישר ונקי באמצעות סכין חיתוך  
  ס"מ  לכל צד של הציפוי 2מומלץ להוסיף יתרה של  

: 2שלב   
מים ולערבב היטב, התמיסה ל תמיסהטיפות של  10יש להוסיף כ 

תשמש הן לניקוי החלון והן להתזה בהמשך על הצד הדביק של 
 הציפוי, בשלב זה יש להתיז את התמיסה על החלון.

  

    

 :3שלב
  סקרייפר) או ברזליתון בעזרת להב (מומלץ לנקות את החל

: 4שלב   
לאחר הניקוי עם הלהב יש לנקות את מסגרת החלון באמצעות  

 נייר סופג ולנקות את החלון לפחות פעמיים באמצעות מגב
ולהשאירו  ולאחר מכן להרטיב היטב את החלון באמצעות התמיסה

  רטוב

  
  

: 5שלב   
שכבת המגן השקופה  יש לפתוח בעדינות את הציפוי ולהפריד את

, ניתן להיעזר בשתי חתיכות סלוטייפ מהציפוי עצמו (כמו מדבקה
)מכל צד על מנת להפריד בין השכבות  

מומלץ מאוד להיעזר באדם נוסף שיחזיק את הציפוי בזמן שהשני  
 פותח אותו .יש לרסס את הצד הדביק של הציפוי בתמיסה

 : 6שלב 
ולמקם אותו בצורה  הרטובעל החלון  הרטוביש להניח את הציפוי 

שני מילימטרים  ממסגרת החלון - ישרה, יש לשמור על מרחק של כ
  על מנת שניתן יהיה לחלץ את יתרת המים.

  
  

 : 7שלב 
יש להתיז מעט מהתמיסה על הציפוי ולקבע אותו באופן חלקי 

בעזרת מגב, בשלב זה מומלץ לחתוך את יתרת הציפוי בעזרת סכין 
להב חדש, בכדי לבצע חיתוך ישר כדאי  חיתוך יפנית בעלת
  סרגל פלסטי או כרטיס טלכרט -להשתמש בתוחם 

: 8שלב   
לאחר החיתוך יש לחלוץ את יתרת המים והבועות באמצעות מגב, 

מומלץ להתיז מעט תמיסה לפני כל פעולה עם המגב על מנת 
 להקטין חיכוך.

  

  

 

 לאחר ההתקנה :
 

יום עד להתאחות  30ות אין לנקות את הצד עם הציפוי  לפח 
נות המכילים אמוניה או מוחלטת לחלון, אין לנקות עם מבריקי חלו
בתוך חודש ימים. כעם ברזלית, בועות מים קטנות יתאדו בד"  

  .מומלץ לנקות באמצעות מטלית לחה וסבון נוזליניקוי שוטף : 

:  9שלב   
 יש לחזור על הפעולה לפחות פעמים על מנת לחלץ את מרבית המים

 בין הציפוי לבין החלו

  כל הזכויות שמורות 
   מגן שמש פתרונות מיגון וציפוי בע"מ

      

 


