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Návod k použití foliáže Model-Scene:
1. Podklad určený k nalepení foliáže musí být zbavený prachu a mastnosty! Jako podklad může být
použito cokoliv, ale doporučujeme nabarvit tento podklad odstínem podobným barvě foliáže!
2. Foliáž předem upravenou do požadovaného tvaru (stříháním nebo trháním) je nutno před nalepením
jemně navlhčit vodou ze spodní strany - nejlépe rozprašovačem (smáčedlo/detergent není nutné) a 1
minutu necháme vodu působit, aby foliáž změkla.
3. Jako lepidlo doporučujeme jakýkoliv druh disperzního lepidla (bílá lepidla na dřevo). Toto lepidlo je
třeba důkladně rozetřít štětcem na podklad tak, aby vrstva lepidla byla rovnoměrná a tenká, nesmí
tvořit kaluže.
4. Navlhčenou foliáž položíme na lepidlem potřený podklad a prsty jemně přitiskneme, aby foliáž
kopírovala povrch. Necháme zaschnout.
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Anleitung zur Benutzung der Folie Model-Scene.
1. Der zu beklebende Untergrund muss staub- und fettfrei sein. Als Untergrund kann jedes Material
benutzt werden. Wir empfehlen jedoch den Untergrund zusaetzlich in dem Farbton der Folie zu
bemalen.
2. Die zuvor vorbereitete Folie (Schneiden oder Reissen) muss vor dem Kleben von der unteren Seite,
am Besten mit einem Zerstaeuber, angefeuchtet werden.Dann 1 Min. ziehen lassen, damit die Folie
weich wird.
3. Als Kleber empfehlen wir jede Art von Dispersionsklebern (Holzleim). Der Kleber muss sorgfaeltig
mit einem Pinsel verteilt werden, damit sich keine Blasen bilden.
4. Die angefeuchtete Folie wird auf die mit dem Kleber vorbereitete Flaeche gelegt und mit den
Fingern angedueckt, damit sie den Untergrund kopiert. Dann trocknen lassen.
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Instructions for use of Model-Scene Foliage:
1. Base for gluing Foliage must be dust and grease free. For the base you may use anything, but we
recommend painting the base the same color as the Foliage.
2. Foliage prepared to desired shape (cutting or tear apart) must be lightly wetted by water
underneath. It is best to use a sprayer etc.Wait about a minute to soften the Foliage.
3. We recommend any glue used for woodwork. Glue has to be spread evenly with a brush on the
base, so it won't make puddles.
4. Wetted Foliage is put on the base that has been covered with the glue and with fingers gently push
foliage to cover the base so it will take the shape. Then let it dry.

Nevhodné pro děti do 8 let.
Nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet.
Not suitable for children under 8 years of age.
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