
projektowania należy wziąć pod uwagę takie 
detale jak klamki, drzwi, przetłoczenia, plastiki, 
itd. Następnym krokiem jest wydruk brytów i po 
upływie 24-48 godzin jego laminacja. Z uwagi 
na trudne warunki eksploatacji grafiki na pojaz-
dach powinny być zabezpieczone laminatami 
ochronnymi.

3. DEMONTAŻ ELEMENTÓW AUTA
Zupełnie inaczej przygotowuje się samochód 
do oklejenia komercyjnego w krótkotermi-
nowej kampanii reklamowej, a w zupełnie 
odrębny sposób do „trwałej” zmiany koloru. 
- Aplikacja grafiki reklamowej nie dość, że nie 
wymaga, to także nie pozwala na demontaż 
elementów auta, które podczas zmiany koloru 
obowiązkowo należy zdemontować – mówi 
Piotr Ciński z firmy Pentagraf - Pozycjono-
wanie i dopasowanie grafiki, tekstu i innych 
elementów reklamy do kształtu auta, tak aby 
zachować jak najlepszą ich czytelność, bardzo 
często wymusza na aplikatorze oklejanie po-
jazdu bez usuwania klamek, lusterek, różnych 
listew itd. W oklejaniu komercyjnym istotny 
jest projekt reklamy i jego możliwie najlepsze 
przeniesienie na auto. Drobne szpary odsła-
niające oryginalny lakier nie są problemem 
dopóty, dopóki nie wpływa to na czytelność 
reklamy i ogólną estetykę. W przypadku zmia-
ny koloru, jak sama nazwa sugeruje, efektem 
końcowym ma być nowa barwa auta. Zatem 
nie dopuszczalne są prześwity oryginalne-
go lakieru. Dlatego też ta forma oklejania 
wymaga takiego demontażu, który pozwoli 
możliwie najlepiej przykryć oryginalny kolor 
auta – tłumaczy Piotr Ciński.

4. ODTŁUSZCZANIE SAMOCHODU
Przed procesem aplikowania należy pojazd 
bardzo dobrze wyczyścić i odtłuścić. Należy 
pozbyć się wszystkich smarów, tłuszczy, 
odprysków asfaltu, owadów, wody z zaka-
marków i uszczelek. Można do tego celu użyć 
specjalistycznych środków lub izopropanolu 
czy etanolu. - Całą powierzchnię należy 
oczyścić bardzo dokładnie, a w szczególności 
w miejscach przy uszczelkach, na zagięciach, 
itp. gdzie folia potencjalnie może zacząć się 
odklejać – mówi Robert Błaszczyk, General 
Manager w firmie Print XL - Demontujemy 
elementy typu klamki, lampy, etc. – tłumaczy 
Robert Błaszczyk. Pojazd przed aplikowaniem 
nie może być lakierowany (zaleca się kilka 
miesięcy) ani woskowany. - Powinno się także 
sprawdzić czy pod lakierem nie ma szpachli, 
gdyż istnieje w takim miejscu ryzyko uszko-
dzenia lakieru w momencie zdejmowania folii 
– radzi Błażej Borkowski.

mówi Błażej Borkowski, Dyrektor ds. Rozwoju 
Produktu w firmie Tuplex - Folie te charakteryzu-
ją się większą trwałością i stabilnością wymia-
rową (brak skurczu). Stosowane są w nich mniej 
agresywne kleje, które mogłyby uszkodzić lakier 
– tłumaczy Błażej Borkowski. Trwałość folii 
wylewanych wynika z ich budowy chemicznej. 
Folie wylewane charakteryzują się bardzo dużą 
plastycznością, stabilnością wymiarową, brakiem 
pamięci oraz odpornością na czynniki zewnętrz-
ne. Te wszystkie cechy umożliwiają długo-
okresowe eksponowanie aplikacji w głębokich 
przetłoczeniach. Cechą charakterystyczną folii 
wylewanych, w odróżnieniu od folii kalandro-
wanych, jest brak tendencji do kurczenia się 
pod wpływem światła, temperatury i naprężeń. 
Właściwość ta, po pierwsze umożliwia apliko-
wanie folii zarówno na płaskich elementach jak 
i głębokich przetłoczeń, po drugie pod wpływem 
wymienionych czynników, aplikowana folia nie 
będzie się kurczyć na pojeździe. 
Do zastosowań krótkookresowych – promo-
cyjnych można wybrać folie monomeryczne 
z klejami usuwalnymi. 

Dostępne na rynku produkty pozwalają nie tylko 
aplikować grafikę, ale także zupełnie zmienić 
kolor samochodu. - Od kliku lat rośnie zapotrze-
bowanie na folie dedykowane do tuningu aut, 
którego nie są w stanie zaspokoić typowe folie 
reklamowe – mówi Jarosław Chojnacki, Sales 
Manager Commercial Graphics w firmie 3M - 
Rynek oczekuje nie tylko kolorów metalicznych, 
ale również wyszukanych faktur, powierzchni 
i struktury materiału. Wysokie wymagania 
dla materiału stawia jego aplikacja, nawet na 
największych wypukłościach i przetłoczeniach  
folia powinna zachować swój pierwotny odcień 
koloru, a gdy się nam już znudzi to łatwo powin-
no się dać ją zmienić na modniejszą – dodaje 
Jarosław Chojnacki.

2. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU
Przygotowanie projektu polega na opracowaniu 
grafiki (liternictwa) za pomocą oprogramowania 
graficznego. Projekt  nakładany jest na siatkę 
pojazdu, aby odpowiednie elementy wizualne 
znajdowały się na swoim miejscu. Podczas 
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5. PRZYGOTOWANIE  
MIEJSCA DO OKLEJANIA
Etap przygotowania obejmuje czyszczenie 
i odtłuszczenie powierzchni odpowiednimi 
środkami, zapewnienie optymalnej tempera-
tury otoczenia oraz wystarczającego czasu 
schnięcia wydruków. Idealnym środowiskiem 
do oklejania jest miejsce dobrze oświetlone, 
wolne od kurzu i pyłu ze stałą temperaturą od 
17°C do 24°C.  - Parametry techniczne dostęp-
nych na rynku folii do oklejania samochodów 
pozostawiają nam pewne pole manewru jeśli 
chodzi o temperaturę panującą w pomiesz-
czeniu, w którym podejmiemy się aplikacji 
– mówi  Piotr Ciński - Jednakże najoptymalniej 
jest pracować w temperaturze pokojowej. Co 
do samego pomieszczenia, istotne jest aby 
było ono czyste, o posadzce, która nie będzie 
podnosić nam kurzu przy każdym kroku, jasno 
oświetlone i wystarczająco duże, aby móc 
swobodnie pracować dookoła auta – tłumaczy 
Piotr Ciński.

6. PRZYGOTOWANIE AKCESORIÓW
Profesjonalna aplikacja folii samochodowej 
wymaga użycia odpowiednich akcesoriów, 
które pozwolą na bezproblemową i wygodną 
pracę. - Rakla, nagrzewnica z czujnikiem 
temperatury, magnesy, nożyki z różnego 
typu ostrzami, środki chemiczne – wymienia 
wszystkie potrzebne instrumenty Robert Błasz-
czyk. Nagrzewnica i pirometr to zestaw służą-
cy do właściwego wygrzania folii w zalecanej 
temperaturze. - Szczególnie przydatne do 
formowania folii w głębokich przetłoczeniach 
okazują się specjalistyczne rolki dociskowe 
– mówi  Jarosław Chojnacki. Przydadzą się 
także profesjonalne narzędzia, takie jak baweł-
niane rękawiczki oraz magnesy, dzięki którym 
odpowiednio spozycjonujemy grafikę.

7. APLIKACJA
Folię należy aplikować zgodnie z jej przezna-
czeniem i parametrami technicznymi. Podczas 
wyklejania istotna jest analiza temperatury 
folii w trakcie podgrzewania i wygrzewania 
zgodnie z zaleceniami producenta, umiejętny 
docisk materiału w miejscach wymagających 
najwyższej przylepności do podłoża (profile 
3D). - Folię należy aplikować w przemyślany 
i zaplanowany sposób – mówi Jarosław Choj-
nacki  - Musimy przewidzieć  z oklejeniem, 
których elementów możemy spodziewać 
się trudności, jak rozplanować rozłożenie 
poszczególnych arkuszy z uwzględnie-
niem koniecznych naddatków folii tak, aby 
najlepiej wykorzystać dostępny materiał. Do 
największych wyzwań w aplikacji folii należą 

najbardziej przetłoczone elementy tj. lusterka, 
zderzaki, wloty powietrza. Aplikacja powinna 
przebiegać zgodnie z zaleceniami producenta, 
dlatego tak ważny jest wybór doświadczonego 
aplikatora o potwierdzonych umiejętnościach 
– dodaje Jarosław Chojnacki.

8. AUTO PO APLIKACJI
Po oklejeniu ważne żeby auto postało 24h 
w temperaturze, w której aplikacja była prze-
prowadzana w celu zwulkanizowania kleju 
z karoserią i uniknięcia nagłego kurczenia czy 
też rozciągania przez drastyczną zmianę tem-
peratury. Jeżeli folia jest zalaminowana można 
dbać o auto jak w przypadku nieoklejonego, 
myjąc standardowymi środkami przezna-
czonymi do pielęgnacji samochodu. Auto 
oklejone folią zmieniającą kolor może być 
traktowane praktycznie jak auto lakierowane. 
- Zalecałbym unikanie myjni szczotkowych 
i przetestowanie detergentu, który będziemy 
stosować do czyszczenia auta, na jakimś mało 
widocznym miejscu – mówi Piotr Ciński - 
Jednakże z doświadczenia wiem, że bardzo 
rzadko spotykane są przypadki, aby detergenty 
przeznaczone do mycia aut niszczyły folię. 
Troszkę inaczej wygląda sprawa z okleja-
niem komercyjnym. W tym przypadku folia 
wielokrotnie nie jest powywijana do wewnątrz 
pojazdu, a dodatkowo występować mogą za-
kładki. Te „odkryte” krawędzie mogą ułatwić 
szczotkom w myjni uszkodzenie końcówek 
folii i odklejenie jej fragmentów. Jeśli chodzi 
zatem o oklejanie komercyjne, najlepszym 
rozwiązaniem są myjnie bezdotykowe 
(oczywiście w przypadku zmiany koloru też są 
polecane) – dodaje Piotr Ciński. Najlepiej jest 
oddając auto do oklejenia dopytać się firmy 
aplikującej, jak należy postępować daną folią, 
którą będzie wykorzystana do aplikacji.
Oklejenie samochodów wbrew panującym 
opiniom nie jest zadaniem łatwym. Wymaga 
niezwykłej precyzji i bardzo dobrych materia-
łów. Niestety na ulicach widać wiele „ofiar” 
nieprofesjonalnego car wrappingu. - Wielo-
krotnie nie wynika to z braku umiejętności 
aplikatora, choć oczywiście i takie przypadki 
istnieją – mówi Piotr Ciński - Najczęstszym 
błędem jest stosowanie folii nie przeznaczonej 
do danej aplikacji, nie właściwa jej obróbka 
lub stosowanie materiału nie przygotowanego 
w odpowiedni sposób – podkreśla Ciński. Dla-
tego zadowalający efekt często jest wynikiem 
pierwszego kroku, jakim jest wybór mediów 
do oklejania.  ■
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1. WYBÓR FOLII
Panuje przekonanie, że najlepszą folią do aplika-
cji samochodowych jest folia wylewana, chociaż 
oczywiście w przypadku krótko okresowych apli-
kacji na płaskich podłożach możemy wybierać 
materiały mono i polimeryczne. Do aplikacji 
samochodowych wszystkie rodzaje folii się 
nadają, jednak kluczowym warunkiem wyboru 
jest przeznaczenie aplikacji – a więc odpowiedź 
na pytanie jak długo wydruk będzie eksponowa-
ny, a także jaka jest specyfika powierzchni. Na 
powierzchnie płaskie nadają się trzy rodzaje folii 
- monomeryczna, polimeryczna i wylewana. Na 
powierzchnie z lekkimi przetłoczeniami poleca 
się folie polimeryczne i wylewane natomiast na 
powierzchniach o dużych przetłoczeniach naj-
lepiej sprawdzają się folie wylewane. Te ostatnie 
okazują się być bezkonkurencyjne pod kątem 
wytrzymałości - mają trwałość do 10 lat, poli-
meryczne natomiast do 7 lat zaś monomeryczne 
do 4 lat. - Ze względu na fakt iż powierzchnia 
aut zawiera przetłoczenia 3D zdecydowanie 
zalecane jest stosowanie folii wylewanych – 

Kreatywne oKlejanie 
Samochód jest nie tylko niezbędnym narzędziem pracy w firmie ale także jej wizytówką, 

a również doskonałą, mobilną powierzchnią reklamową. Zarówno dostępne na rynku 
materiały, jak i umiejętności aplikatorów pozwalają osiągnąć bardzo profesjonalne, 

kreatywne i dobre jakościowo ekspozycje reklamowe, a także zupełnie zmienić kolor auta.


