
 

 Čištění automobilových fólií GrafiWrap
 

ÚVOD  

 

 

4. Pokud je špína po nějaké době příliž zažraná, použijte melaminovou houbičku

5. Po použití melaminové houbičky navoskujte

Čištění matných a strukturovaných povrchů vede často k mnoha problémům. Stejně tak to 

platí i pro strukturované a matné povrchy autofólií GrafiWrap. Některé nečistoty prinikají 

až do mikropórů fólií a nelze je běžným čistěním odstranit. Po důkladném výzkumu s 

desítkami čistících prostředků a vosků, jsme našli metodu s jakou udržíte naše autofólie v 

perfektním stavu:

1.  Potáhněte automobil či jiný objekt autofólií

2. Navoskujte fólii ihned po jejím potažení

3. Týdně udržujte kvalitním autošampónem a voskujte

 

 

 

 

VOSKOVÁNÍ

Hledali jsme výrobky, které nesnižují stupeň lesku u matných fólií GrafiWrap a zároveň zajistí, aby na 

fólii nepronikaly nečistoty. Nakonec se ukázalo, že ideální jsou tekuté polymerní vosky (jako např. 

Meguiar Quik Wax), které díky snadnému použití šetří čas (± 10 minut pro ochranu celého 

automobilu) a zároveň poskytují fólii velmi dobrou ochranu.

Rozdíly mezi fóliemi neošetřenými a čištěnými / voskovanými jsou velké. Voskované filmy jsou 

mnohem chráněnější a zároveň poskytují živější a intenzivnější barvu.

Bílé karbonové fólií vám doporučujeme ošetřit přípravky se silikonovými vosky od značek jako jsou 

Sonax nebo Turtle. Tyto typy vosků jsou o něco silnější než kapalné polymerní vosky a nabízí 

ochranu po delší dobu. Tyto bílé silikonové vosky nedoporučujeme používat na matné barevné fólie, 

protože po jejich použití by na fólii a těsnění zůstávali bílé sedimenty.



 

ČIŠTĚNÍ  

 

 

 

 

Je třeba, aby bylo polepené vozidlo čistěno pravidelně (alespoň jednou týdně), aby se zabránilo 

pronikání nečistot do hloubky pórů. Dobrý autošampón s voskem bude stačit.

V případě, že je vinyl po umytí stále nevypadá dostatečně čistý, doporučujeme použít melaminovou 

houbičku. Naše testy prokázaly, že používané čistící prostředky nejsou tak důkladné. Standardní 

houba může být praktická pro namydlení povrchu, ale nakonec malá melaminová houba vyčistí 

povrch dokonale. Díky své specifické konstrukci tato houba, kterou lze nalézt v každém 

supermarketu, odstraní jednodušše z pórů všechny nečistoty. Jak můžete vidět na obrázcích. 

Výsledek s touto houbičkou je více než uspokojivý.

 

 

 

Zejména bílé 

karbonové autofólie 

jsou velmi citlivé na 

znečištění. Je to dáno 

nejen jejich barvou, 

ale také konstrukcí. 

Na obrázku můžete vidět nárazník, potažený bílou karbonovou fólií, po asi 15 měsících, 

který byl pravidelně mýt v myčce.

I přes to, že byla fólie myta pravidelně a čištěna standardním auto šamponem, špína pronikla 

hluboko do mikroskopických pórů vinylu. Běžný šampón, který snižuje povrchové napětí nečistot 

nestačí odplavit tyto nečistoty z pórů fólie a výsledek tak není dokonalý.

Nalevo obrázek po čištění, napravo před čištěním



Další testy, které jsme provedli 

byli na notebooku. Po přibližném 

roce používání jsme se snažili bílý 

karbon vyčistit. Pouze pár 

výrobků ukázalo alespoň 

částečně dobrý výsledek, ale 

žádný z nich nebyl dostatečn 

uspokojivý. Po použití 

melaminové houbičky byl 

výsledek opět vynikající.  

Nalevo obrázek po čištění, napravo před čištěním

Po užití melaminové houbičky je potřeba karosérii opět navoskovat.

 

 

 

 

Matné fólie jsou také velmi citlivé na 

nečistoty. Jejich čištění je ale mnohem 

jednodušší než u karbonových fólií. U těchto 

fólií funguje melaminová houbička stějně 

dobře jako u karbonů a s lehkostí odstraní i 

lepkavé nečistoty.

Nalevo obrázek po čištění, napravo před čištěním



 

 

Popis produktu:

MELANINOVÁ HOUBIČKA

Díky speciální fyzickální vlastnosti vysoce kvalitní melaminová houbička snadno odstraní i odolné 

 

Silně antiseptické:

Není potřeba kombinovat s žádnými čistícími prostředky

 

Použití:

Upozornění

 

 

Navlhčete houbu a jemně vymačkejte přebytečnou vodu. Rovnoměrně houbičkou třete všechny 

špinavé plochy. Tento produkt je možno řezat na libovolnou velikost pro čištění otvorů všech 

velikostí. Po použití neždímejte. Sušte použitím absorbčních hadříků. Čistěte vodou nebo namočte 

do prostředků pro odstranění nečistot.  Vymačkejte přebytečnou vodu.  Uskladněte v suchu. 

Houbičku je možné použít vícekrát.

Tento produkt může být přílišným tlakem zničen. Není vhodný pro těžké mastnoty a zkorodované a 

zoxidované povrchy. Před použitím na kůži a cenné předměty nejprve vyzkoušejte na zkrytých 

místech, aby jste se ujistili, že produkt povrch nepoškodí. Prosím, vždy postupujte podle pokynů pro 

melaminové houby, které jste si koupili

Díky speciální fyzickální vlastnosti vysoce kvalitní melaminová houbička snadno odstraní i odolné 

nečistoty. Šetří náklady a je šetrná k životnímu prostředí. použití je velmi snadné a pohodlné. 

Vyrobena z ekologických materiálů a složena je z jemných vláken a částic. Jedna houbička obsahuje 

až 10 000 vláken.


