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Οδηγός Εφαρμογής των Αυτοκόλλητων βινυλίων 
 
 
 

Οι τεχνικές εφαρμογής που θα περιγράψουμε στο εγχειρίδιο αυτό έχουν ως σκοπό να 
βοηθήσουν τους χρήστες να απλοποιήσουν τη διαδικασία εφαρμογής των αυτοκόλλητων φιλμ και 
να γλιτώσουν χρόνο. 

Παρ’όλα αυτά γνωρίζουμε πώς οι συμβουλές μας δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την 
εμπειρία και τις δεξιότητες των επαγγελματιών εφαρμοστών, χωρίς τους οποίους δεν θα ήταν 
δυνατή καμία ποιοτική εφαρμογή. 
 
 
 
Περιεχόμενα: 
 
1. Ποιότητα MACtac        σελ. 2 

2. Βασικά εργαλεία εφαρμογής        σελ. 2 

3. Αποθήκευση         σελ. 2 

4. Διαδικασία κοπής         σελ. 3 

5. Διαδικασία αποκόλλησης του άχρηστου υλικού     σελ. 4 

6. Χρήση της ταινίας μεταφοράς       σελ. 4 

7. Οδηγίες καθαρισμού επιφάνειας εφαρμογής      σελ. 5 

8. Μέθοδοι εφαρμογής των φιλμ κοπής (Marking Films)    σελ. 5 

8.1. Υγρή μέθοδος         σελ. 5 

8.2. Στεγνή μέθοδος        σελ. 7 

8.2.A. Μικρές επιφάνειες (< 0.5 m²)       σελ. 7 

8.2.B. Μεγάλες επίπεδες επιφάνειες (>1 m²) : μεθοδος αρμού   σελ. 8 

8.2.C. Τρισδιάστατες επιφάνειες: με πριτσίνια     σελ. 9 

8.2.D. Τρισδιάστατες επιφάνειες : κυματοειδείς/κοίλες     σελ. 10 

8.2.E. Όρια προσαρμοστικότητας (conformability) του Tuning Film  

(ή IMAGin JT 5529/99 P)       σελ. 12 

8.2.F. Tuning Film (ή JT 5529/99 P): Τρόπος κοπής σε κυματοειδείς 

επιφάνειες μεγάλου βάθους/κοίλες επιφάνειες     σελ. 14 

9. Αφαίρεση βινυλίου         σελ. 15 
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1. Ποιότητα MACtac 
 
 
Για περισσότερα από 40 χρόνια η MACtac υπήρξε μια πρωτοποριακή εταιρία που είχε ως 
πρωταρχικό στόχο να βοηθά τους πελάτες της να αυξήσουν την παραγωγή τους. 
Η MACtac δεν επικεντρώνεται μόνο στα νέα προϊόντα. Η σταθερή ποιότητα αποτελεί βασικό 
παράγοντα στη σημερινή βιομηχανία. Για το λόγο αυτό η MACtac έχει εγκαταστήσει συστήματα 
συνεχούς ελέγχου και βελτίωσης της ποιότητας ώστε να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και 
υπηρεσίες άριστης ποιότητας. 
Αλλά η ποιότητα είναι και υπόθεση του εξοπλισμού και των μηχανών. Και εδώ η MACtac έχει 
επενδύσει σε μηχανήματα κατασκευής και περάτωσης τελευταίας τεχνολογίας και στο 
υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Ευρώπης (Βέλγιο), το οποίο αποτελεί εγγύηση ποιότητας για τους 
πελάτες της MACtac. 
Τελικά οι επιτυχημένοι και ικανοποιημένοι πελάτες αποτελούν την απόδειξη και το μέτρο της 
ποιότητας των προϊόντων MACtac. Με αυτό τον στόχο θα συνεχίσει η εταιρία την πορεία της και 
στο μέλλον. 
 
 
2. Βασικά εργαλεία για την εφαρμογή του βινυλίου 
 
- ψαλίδι 
- κοπίδι 
- χάρακας 
- ένα ζευγάρι βαμβακερά γάντια ή ένα κομμάτι βαμβακερού υφάσματος 
- τσόχινη σπάτουλα 
- πλαστική σπάτουλα 
- αυτοκόλλητη ταινία μεταφοράς 
- πιστόλι θερμού αέρος με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 
- καθαρός χώρος – θερμαινόμενος αν χρειαστεί 
 
 
3. Αποθήκευση 
 
Η MACtac παρέχει εγγύηση φύλαξης των αυτοκόλλητων φιλμ κοπής της για δύο χρόνια σε 
συνθήκες θερμοκρασίας 15 ως 25°C και υγρασίας 40 ως 60%. 

 
 
Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η απευθείας έκθεση του 
βινυλίου σε υψηλές θερμοκρασίες (κοντά σε καλοριφέρ, 
στον ήλιο κ.α.) 
 
 
 
Τα ρολλά που έχουν ανοιχτεί και χρησιμοποιηθεί μερικώς 
πρέπει να φυλλάσονται σε όρθια θέση ή αναρτημένα σε 
βάση στήριξης. 
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τοποθετούνται 
οριζόντια καθώς υπάρχει κίνδυνος να αλλοιωθούν μεγάλες 
περιοχές του υλικού. 
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4. Διαδικασία κοπής 
 

 
Χρησιμοποιήστε κοπίδι με λεία λεπίδα. Μια μη 
τροχισμένη, φθαρμένη λεπίδα θα προκαλέσει 
«δόντια» στο υλικό  
 
 
 
 
Η τομή πρέπει να γίνεται στο σωστό βάθος. Το 
κοπίδι πρέπει να διαπερνά όλο το στρώμα του 
βινυλίου και της κόλλας. 
 
 
 
 
Αν η τομή δεν είναι αρκετά βαθειά (το βινύλιο 
ή/και το στρώμα της κόλλας δεν κοπεί μέχρι 
τέλους), τα γράμματα ή λογότυπα που έχετε 
χαράξει θα καταστραφούν κατά την αποκόλληση 
του βινυλίου. 
 
 
 
 
Αν η τομές είναι πολύ βαθειές τότε το χαρτί  
(backing paper) θα κοπεί και δεν θα ξεκολλά από 
το βινύλιο κατά τη μεταφορά του θέματος με την 
ταινία μεταφοράς MACtransfer. 
 
 
 
 
Αν ασκήσετε μεγάλη πίεση κατά την κοπή με ένα 
μη τροχισμένο κοπίδι, τότε η λεπίδα θα αναπηδά 
στην επιφάνεια του χαρτιού και το στρώμα του 
αυτοκόλλητου δεν θα κοπεί σε βάθος. 
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5. Διαδικασία αποκόλλησης του άχρηστου υλικού 
 

Η MACtac συνιστά η διαδικασία της αποκόλλησης του 
άχρηστου βινυλίου να γίνεται αμέσως μετά την κοπή. Αν η 
διαδικασία αυτή καθυστερήσει πολύ και η θερμοκρασία 
του περιβάλλοντος χώρου είναι αρκετά υψηλή, το στρώμα 
της κόλλας μπορεί να «επανακολληθεί» στα σημεία που 
έχει κοπεί με αποτέλεσμα να γίνει δύσκολη η 
απομάκρυνση του άχρηστου υλικού. 
 
 
 
Για καλύτερα αποτελέσματα, τραβήξτε το υλικό με 
σταθερή ταχύτητα και υπό γωνία ±30°. 
 
 

 
 
6. Μέθοδος Χρήσης της Ταινίας Μεταφοράς (ΤΜ): 
 
Η ταινία μεταφοράς πρέπει κατά προτίμηση να πλαστικοποιείται σε μηχάνημα πλαστικοποίησης. 
Αν αυτό δεν είναι δυνατό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 
 

Ξετυλίξτε την ΤΜ σε ένα τραπέζι ή άλλη επίπεδη 
επιφάνεια με την πλευρά της κόλλας προς τα πάνω. 
Κόψτε ένα κομμάτι πλάτους μεγαλύτερου από το 
πλάτος των γραμμάτων/λογοτύπων που πρόκειται να 
μεταφερθούν. 
 
Τοποθετήστε ανάποδα το φιλμ κοπής πάνω στην ΤΜ 
με την πλευρά του θέματος σε επαφή με το 
αυτοκόλλητο της ταινίας. 
Πιέστε την πίσω πλευρά του φιλμ κοπής με μια 
σκληρή πλαστική σπάτουλα και με φορά από το 
κέντρο προς τα έξω.  
 
Γυρίστε το φιλμ και την ταινία ανάποδα και τρυπήστε 
τυχόν φυσαλίδες που έχουν προκληθεί με μια βελόνα 
ή ένα κοπίδι για να απελευθερωθεί ο αέρας που έχει 
παγιδευτεί μεταξύ του βινυλίου και της ΤΜ (οι 
φυσαλίδες μπορεί να προκαλέσουν ζάρωμα κατά την 
επικόλληση του βινυλίου στην επιφάνεια εφαρμογής). 
 
Κόψτε την ΤΜ στο ίδιο μέγεθος με το θέμα. Για να 
μεταφέρετε το βινύλιο με την βοήθεια της ΤΜ στο 
μέρος που θα γίνει η επικόλληση τυλίξτε τα δύο 
στρώματα σε ρολό διαμέτρου τουλάχιστον 5 cm, με 
την ΤΜ από την έξω πλευρά, ή μεταφέρετέ τα 
επίπεδα. 
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7. Καθαρισμός Επιφάνειας Εφαρμογής 
 
Ακόμα και αν φαίνονται καθαρές, όλες οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται ακολουθώντας την 
παρακάτω διαδικασία: 
 
•  Καθαρισμός με νερό και σαπούνι, ξέπλυμα με καθαρό νερό (με προσοχή ώστε να μη μένουν 

υπολείμματα σαπουνιού στην επιφάνεια). 
•  Απομάκρυνση τυχόν λιπαρών ουσιών με ισοπροπυλική αλκοόλη ή βενζίνη. 
•  Σκούπισμα της επιφάνειας με ένα στεγνό πανί ή καθαρό χαρτί που δεν αφήνει υπολείμματα 

πριν  εξατμιστεί η ισοπροπυλική αλκοόλη ή η βενζίνη. 
 
 
8. Μέθοδος Εφαρμογής των Φιλμ Κοπής  
 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο τεχνικές, υγρής εφαρμογής και στεγνής εφαρμογής. Η 
επιλογή εξαρτάται από το μέγεθος του θέματος και την επιφάνεια εφαρμογής. Η στεγνή εφαρμογή 
είναι η πιο αξιόπιστη μέθοδος. 
 
8.1. Μέθοδος Υγρής Εφαρμογής 
 
Με αυτή τη μέθοδο παράγεται μικρή αρχική πρόσφυση του βινυλίου στην επιφάνεια. Αυτό 
επιτρέπει στον τεχνικό να τοποθετήσει το βινύλιο στη θέση που θέλει, αποφεύγοντας τις 
φυσαλίδες και το ζάρωμα του υλικού. 
Η πρόσφυση θα αυξηθεί σταδιακά μετά από αρκετές ώρες καθώς θα εξατμίζεται το νερό. Η τελική 
πρόσφυση του υλικού θα επιτευχθεί μετά από 24 ή 48 ώρες. 
Δεν συνίσταται η χρήση της μεθόδου υγρής εφαρμογής σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 15°C. 
 
Πλεονεκτήματα της μεθόδου υγρής εφαρμογής: 
 

• Επιτρέπει την επικόλληση του βινυλίου σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (>25-30°C). 
• Διευκολύνει την εφαρμογή μεγάλων θεμάτων σε επίπεδες ή ελαφρά καμπύλες επιφάνειες.  

 
 
 
Ετοιμάστε ένα διάλυμα νερού με σαπούνι (ένα 
καπάκι απορρυπαντικού σε 10 λίτρα νερό). 
 
 
 
Χρησιμοποιήστε ένα μπουκάλι ψεκασμού για να 
βρέξετε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής (μη 
χρησιμοποιείτε σφουγγάρι ή ύφασμα καθώς 
αφήνουν σκόνες, χνούδι κ.α.) 
 
 
Τοποθετήστε το αυτοκόλλητο βινύλιο σε ένα 
τραπέζι. Τραβήξτε και απομακρύνετε το χαρτί 
(backing paper) από το βινύλιο και όχι το αντίθετο, 
υπό γωνία 30°. 
 



   

Application guide - Issue 06/2014      6 

 
 

 
Ψεκάστε την επιφάνεια της κόλλας με το διάλυμα του 
απορρυπαντικού. 
 
 
Τοποθετήστε το βινύλιο πάνω στην υγρή επιφάνεια 
που θα γίνει η εφαρμογή. 
Αν το βινύλιο δε φέρει ταινία μεταφοράς, βρέξτε 
ολόκληρη την επιφάνεια του φιλμ. Με τον τρόπο 
αυτό θα μπορείτε ευκολότερα να γλιστράτε την 
πλαστική σπάτουλα πάνω στο βινύλιο χωρίς να 
προκληθούν γρατζουνιές. 
 
Πιέστε με τη σπάτουλα οριζόντια, με φορά από το 
κέντρο προς τα έξω αριστερά και μετά δεξιά, 
σταματώντας ±10 cm από το πάνω άκρο του υλικού. 
Εφαρμόστε αρκετή πίεση για να διώξετε το νερό που 
έχει παραμείνει μεταξύ του αυτοκόλλητου και της 
επιφάνειας. 
 
 
Δουλέψτε με τη σπάτουλα τα τελευταία 10 cm του 
πάνω άκρου του υλικού πιέζοντας από το κέντρο 
προς τα έξω αριστερά και μετά δεξιά. 
Συνεχίστε να πιέζετε οριζόντια με κατεύθυνση από 
το κέντρο προς τα έξω με επικαλυπτόμενες κινήσεις. 
Φροντίστε να μην παραμείνουν υπολείμματα νερού 
κάτω από το βινύλιο. Στην περίπτωση που υπάρχει 
νερό πιέστε με τη σπάτουλα από το κέντρο προς την 
άκρη του υλικού για να απομακρυνθεί. Σκουπίστε τις 
άκρες του βινυλίου. 
 
Αν το αυτοκόλλητο φιλμ καλύπτεται από ταινία 
μεταφοράς, τραβήξτε την με σταθερή ταχύτητα και 
υπό γωνία 0° εως 30°. 
Συνιστούμε να περιμένετε από 30 εως 90 λεπτά 
(εξαρτάται από τη θερμοκρασία του χώρου) πριν 
απομακρύνετε την ΤΜ. 
Η ταινία δεν πρέπει να παραμείνει σε επαφή με το 
βινύλιο για πάνω από 24 ώρες. 
 
Μετά από αυτά τα 30-90 λεπτά ξαναπεράστε το φιλμ 
με τη σπάτουλα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 
άκρες.  
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8.2. Μέθοδος Στεγνής Εφαρμογής 
 
Η μέθοδος στεγνής εφαρμογής είναι η ασφαλέστερη, καθώς επιτυγχάνεται γρηγορότερα ο 
μέγιστος βαθμός πρόσφυσης του βινυλίου στην επιφάνεια εφαρμογής απ’ ότι στην υγρή μέθοδο. 
Η χαμηλότερη θερμοκρασία εφαρμογής σε επίπεδες ή ελαφρά καμπύλες επιφάνειες είναι 10°C. 
Σε τρισδιάστατες επιφάνειες όπου το βινύλιο πρέπει να παραμορφωθεί κατάλληλα (π.χ. πάνω 
από πριτσίνια, κυματοειδείς επιφάνειες ή τμήματα με ενώσεις), μόνο το Tuning Film (ή IMAGin JT 
5529/99 P) μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 
Η ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής και για τα υλικά αυτά είναι 10°C αλλά απαιτείται η χρήση 
πιστολιού θερμού αέρος. 
 
 
8.2.A. Μικρές επιφάνειες (< 0.5 m²) 
 
 

Τοποθετήστε την ταινία μεταφοράς πάνω από 
το θέμα (γράμματα ή λογότυπα)  
Τοποθετήστε το θέμα (γράμματα ή λογότυπα) 
πάνω στην επιφάνεια εφαρμογής ΧΩΡΙΣ ΝΑ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ΤΟ ΧΑΡΤΙ (BACKING 
PAPER), με τη βοήθεια χαρτοταινίας σε κάθε 
άκρη. 
 
 
 
Κόψτε μια άκρη της χαρτοταινίας. 
Ξεκολλήστε και απομακρύνετε το χαρτί. 
 
 
 
 
 
 
Τοποθετήστε ξανά το βινύλιο έχοντας για 
σημάδι το σημείο της χαρτοταινίας που 
ξεκολλήσατε.  
Πίεστε γρήγορα και σταθερά με τη σπάτουλα 
με φορά από το κέντρο προς τα έξω με 
επικαλυπτόμενες κινήσεις. 
 
 
 
Τραβήξτε την ταινία μεταφοράς με σταθερή 
ταχύτητα και υπό γωνία 0 εως 30°. 
Τρυπήστε και αφαιρέστε τον αέρα από τις 
φυσαλίδες(*) που έχουν προκληθεί στο 
βινύλιο. 
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(*) Στην περίπτωση που “μικροσκοπικές φυσαλίδες” αέρα παγιδευτούν μεταξύ του βινυλίου και 
της επιφάνειας εφαρμογής (διαμέτρου < 2 mm), δεν υπάρχει λόγος να κάνετε τίποτα γιατί θα 
εξαφανιστούν από μόνες τους μέσα σε λίγες μέρες εξαιτίας της πορώδους επιφάνειας του 
βινυλίου. 
Αν οι φυσαλίδες είναι μεγαλύτερες των 2 mm σε διάμετρο, ακολουθήστε την παρακάτω 
διαδικασία: 
1 – προσπαθήστε να συγκεντρώσετε τις φυσαλίδες όλες μαζί σε ένα σημείο χωρίς να   

παραμορφώσετε το βινύλιο. 
2 – τρυπήστε τη φυσαλίδα στο ένα άκρο της. 
3 – πιέστε από το άλλο άκρο της φυσαλίδας με φορά προς την τρύπα για να απομακρυνθεί ο 

παγιδευμένος αέρας. 
 
 
8.2.B. Μεγάλες επίπεδες επιφάνειες (>1 m²) : μέθοδος αρμού 
 

 
Για επιφάνειες αυτού του είδους, είναι απολύτως 
απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ΤΜ (ταινία 
μεταφοράς) την οποία κολλάτε πάνω στο θέμα 
(γράμματα ή λογότυπα). 
Τοποθετείτε το θέμα ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ 
ΧΑΡΤΙ (BACKING PAPER) πάνω στην επιφάνεια 
εφαρμογής με τη βοήθεια χαρτοταινίας σε κάθε 
άκρο του υλικού. 
 
Δημιουργήστε έναν αρμό κάθετο στη μεγαλύτερη 
διάσταση του θέματος (γραμμάτων ή λογοτύπου), 
όχι σε μεγαλύτερη απόσταση του 1m μακριά από 
οποιαδήποτε από τις άκρες του. 
 
 
Κόψτε την χαρτοταινία. 
Διπλώστε το ένα μισό του θέματος πάνω από το 
υπόλοιπο. 
Ξεκολλήστε και αφαιρέστε το χαρτί (backing 
paper) ως τον αρμό. 
 
 
 
Ξεδιπλώστε το θέμα στην αρχική του θέση 
αφήνοντας ένα κενό μεταξύ του αυτοκόλλητου 
φιλμ και της επιφάνειας εφαρμογής (γωνία ±20°) 
ώστε να μην κολλήσει πρόωρα το υλικό. 
 
 
Πιέστε σταθερά με τη σπάτουλα από το κέντρο 
προς τις άκρες του υλικού με επικαλυπτόμενες 
κινήσεις. 
Επαναλάβετε τις ίδιες κινήσεις για το υπόλοιπο 
κομμάτι του θέματος. 
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Αφαιρέστε την ΤΜ (ταινία μεταφοράς) με σταθερή 
ταχύτητα και υπό γωνία 0 εως 30°. 
Τρυπήστε και αφαιρέστε τον αέρα από τις φυσαλίδες 
που έχουν προκληθεί στο βινύλιο και ξαναπιέστε με τη 
σπάτουλα. 
 
 

 
8.2.C. Τρισδιάστατες επιφάνειες: με πριτσίνια 
 
Αν θέλετε να διακοσμήσετε ένα αυτοκίνητο με πριτσίνια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο 
Tuning Film ή IMAGin JT 5529/99 P. 
 
 

 
Εφαρμόστε το Tuning Film (ή IMAGin JT 
5529/99 P) με τη στεγνή μέθοδο, όπως 
περιγράψαμε πιο πάνω, καλύπτοντας όλη την 
επιφάνεια εφαρμογής και αφήνοντας κενό ±3 
cm μεταξύ του βινυλίου και του υποστρώματος 
γύρω από τα πριτσίνια. 
 
Αφαιρέστε την ταινία μεταφοράς με σταθερή 
ταχύτητα και υπό γωνία 0 εως 30°. 
 
Συγκεντρώστε τον αέρα από τις φυσαλίδες 
γύρω από το πριτσίνι χωρίς να 
παραμορφώσετε το βινύλιο. 
Δημιουργήστε αρκετές τρύπες στο βινύλιο γύρω 
από το πριτσίνι. 
 
Ζεστάνετε το Tuning Film (ή IMAGin JT 5529/99 
P) με πιστόλι θερμού αέρα (στους ±250 °C). 
Πιέστε και απομακρύνετε τον αέρα από το 
βινύλιο με το δάχτυλο. 
 
 
Πιέστε το φιλμ σταθερά γύρω από το πριτσίνι με 
το δάχτυλο ή με πλαστική σπάτουλα. 
 
 
 
Ολοκληρώστε σταθεροποιώντας το Tuning Film 
(ή IMAGin JT 5529/99 P) με το πιστόλι του 
θερμού αέρα (σε θερμοκρασία ±650°C). 
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8.2.D. Τρισδιάστατες επιφάνειες: κυματοειδείς 
 
Εάν θέλετε να διακοσμήσετε ένα αυτοκίνητο με αυλακώσεις (κυματοειδείς επιφάνειες) μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε μόνο Tuning Film ή IMAGin JT 5529/99 P. 
 
 

Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου και 
ειδικά της τρισδιάστατης επιφάνειας πρέπει ιδανικά 
να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 25°C.  
Καθαρίστε καλά την επιφάνεια και απομακρύνετε 
τις λιπαρές ουσίες με ισοπροπυλική αλκοόλη. 
 
 
 
Απλώστε το Tuning Film (ή IMAGin JT 5529/99 P) 
με τη βοήθεια της ταινίας μεταφοράς MACtransfer 
πάνω από την τρισδιάστατη περιοχή. 
Η ταινία μεταφοράς χρησιμοποιείται για να δώσει 
μεγαλύτερη σταθερότητα στο βινύλιο κατά τα 
πρώτα στάδια της εφαρμογής. 
 
 
Απομακρύνετε την ταινία μεταφοράς. 
 
 
 
Θερμάνετε το Tuning Film (ή IMAGin JT 5529/99 P) 
με τη βοήθεια επαγγελματικού πιστολιού θερμού 
αέρα (υπό θερμοκρασία ±250°C). 
Το ίδιο το βινύλιο πρέπει να αποκτήσει 
θερμοκρασία ±60°C πριν το παραμορφώσουμε. 
Σε αυτή τη θερμοκρασία, η κόλλα του βινυλίου θα 
αρχίσει να “ενεργοποιείται”. Αυτό θα μας βοηθήσει 
να πετύχουμε το 100% της συγκολλητικής της 
ικανότητας πάνω στην επιφάνεια του οχήματος. 
Σημ: Πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα να μην κάψετε 
το βινύλιο. Κρατήστε το πιστόλι περίπου ±20 cm 
μακριά από το βινύλιο και θερμάνετέ το με 
γρήγορες κινήσεις. 
 
Πιέστε το βινύλιο μέσα στο αυλάκι της 
κυματοειδούς επιφάνειας με το δάχτυλο το οποίο 
πρέπει να προστατεύετε με βαμβακερό ύφασμα ή 
γάντι. 
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Ζεστάνετε τα σημεία του βινυλίου που δεν έχουν έρθει 
ακόμα σε επαφή με την επιφάνεια του αυτοκινήτου. 
 
 
 
Πιέστε ξανά με το δάχτυλό σας.  
Φροντίστε να φέρετε το βινύλιο σε 100% επαφή με το 
αμάξωμα. 
Τρυπήστε τυχόν φυσαλίδες που θα εμφανιστούν για να 
απομακρύνετε τον αέρα. 
 
Κατά την εφαρμογή του Tuning Film (ή IMAGin JT 5529/99 
P) μέσα στις αυλακιές της κυματοειδούς επιφάνειας, στο 
βινύλιο ασκείται σημαντική τάνυση (πίεση 
παραμόρφωσης). 
Είναι απαραίτητο να απελευθερωθεί αυτή η πίεση, 
διαφορετικά το βινύλιο θα ξεκολλήσει μετά από μερικές 
εβδομάδες. 
 
Για να απελευθερωθεί η πίεση, ακολουθήστε τα παρακάτω 
βήματα: 
•   Ξαναθερμάνετε το αυτοκόλλητο φιλμ σε όλες τις 
περιοχές όπου έχει παραμορφωθεί με το πιστόλι 
(±650°C). 
•   Κρατήστε το πιστόλι σε απόσταση 4-5 cm από το φιλμ. 
•   Κινήστε το πιστόλι αργά: 20 δευτερόλεπτα απαιτούνται 
για να σταθεροποιηθεί ένα κομμάτι 50 cm του Tuning Film 
(ή IMAGin JT 5529/99 P). 

  
 Η επιφάνεια εφαρμογής δεν πρέπει να εκτεθεί σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 10°C τις πρώτες 
3-4  ώρες. 
 
Σημαντικές παρατηρήσεις: 
 
• Η εφαρμογή (προσκόλληση) σε πλαστικά όπως ABS, PP ή λάστιχο είναι πάντα δύσκολη. Αν 

θέλετε η εφαρμογή σας να διαρκέσει για μεγάλο διάστημα μην διακοσμείτε τέτοιου είδους 
επιφάνειες. 

•  Οι εκτυπώσεις σε IMAGin JT 5529/99 P μπορούν να προστατευτούν με φιλμ 
πλαστικοποίησης LUV 3599 ή (LUV 3697). 
Πριν την πλαστικοποίηση βεβαιωθείτε πρώτα πως τα μελάνια έχουν στεγνώσει τελείως και 
έχουν σταθεροποιηθεί στο βινύλιο. Η πλαστικοποίηση γίνεται από ειδική επαγγελματική 
μηχανή. 

•  Παρότι το Tuning Film είναι ένα εξαιρετικά «εύπλαστο» φιλμ, μερικές φορές είναι αδύνατο να 
σταθεροποιηθεί τέλεια λόγω της περιπλοκότητας της επιφάνειας ή των εσοχών. 
Στις περιπτώσεις αυτές το βινύλιο μπορεί να ξεκολλήσει και να ανασηκωθεί. 
Εδώ η MACtac συμβουλεύει να κόβετε το Tuning Film. 
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Οι ακόλουθοι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν τις ιδιότητες του βινυλίου και τότε 
συστήνεται η κοπή του φιλμ. 

  
 
8.2.E. Όρια προσαρμοστικότητας (conformability) του Tuning Film (ή IMAGin JT 5529/99 P) 
 
Βασικοί παράγοντες επηρεάζουν τα όρια της προσαρμοστικότητας των υλικών αυτών: 
 

1. Το βάθος των εσοχών / αυλακώσεων της κυματοειδούς επιφάνειας 
 

 
Εύκολη εφαρμογή  Δύσκολη εφαρμογή  Πολύ δύσκολη εφαρμογή 

 
2.  Η γωνία των εσοχών / αυλακώσεων της κυματοειδούς επιφάνειας 

 
Εύκολη εφαρμογή  Δύσκολη εφαρμογή  Πολύ δύσκολη εφαρμογή 

 
3.  Η χημική σύσταση και η επιφανειακή τάση της μπογιάς. 
 
4.  Η παλαιότητα της μπογιάς: η προσκόλληση του Tuning Film είναι καλύτερη σε επιφάνειες 

όπου η μπογιά είναι παλιά και φθαρμένη παρά σε φρεσκοβαμμένες επιφάνειες. 
 

5. Η ομαλότητα του στρώματος της μπογιάς (ομαλή ή τραχιά επιφάνεια) 
 
6.  Ο αριθμός στρωμάτων του Tuning Film! 

Είναι προφανές πως η προσαρμοστικότητα ενός βινυλίου 2 στρωμάτων (επιπέδων) είναι 
μειωμένη. 
Σημ.: Τα 2 στρώματα μπορεί να είναι: 

•  2 φιλμ CAD CAM (κοπής) (ένα κόκκινο + ένα μπλέ Tuning Film για παράδειγμα) 
ή 

• ένα εκτυπωμένο IMAGin JT 5529/99 P με πλαστικοποίηση LUV 3599 
 
Εξήγηση για τη μείωση της προσαρμοστικότητας ενός Tuning Film 2 στρωμάτων 
 

α)  Όταν τεντώνεται το Tuning Film, το πάχος του φιλμ και της κόλλας μειώνονται.  
Επομένως η ικανότητα προσκόλλησης του φιλμ μειώνεται με την τάνυση. 
 

β)  Η εσωτερική τάνυση του υλικού αυξάνεται με την επιμήκυνση → σε κάποιο στάδιο 
της επιμήκυνσης, η τάνυση είναι ισοδύναμη με την δύναμη προσκόλλησης (= μέγιστη 
επιμήκυνση που μπορεί να υποστηρίξει το στρώμα της κόλλας). 
Συμπερασματικά, δεν πρέπει να τεντώνουμε το βινύλιο περισσότερο από το 
σημείο μέγιστης επιμήκυνσης, αλλιώς το υλικό θα ξεκολλά από τις 
αυλακώσεις… ακόμα και αν το έχουμε εφαρμόσει και σταθεροποιήσει με 
πιστόλι θερμού αέρα! 
 

γ)  Το επίπεδο εσωτερικής τάσης που επιτυγχάνεται με την επιμήκυνση ενός Tuning 
Film 2 στρωμάτων είναι πάντα υψηλότερο από εκείνο που επιτυγχάνεται με 1 
στρώμα υλικού. 
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Επομένως ένα φιλμ Tuning Film 2 στρωμάτων (σάντουϊτς) έχει μικρότερο όριο 
προσαρμοστικότητας (conformability) από το φιλμ 1 στρώματος και υπάρχει 
μεγαλύτερος κίνδυνος να ξεκολλήσει το υλικό από μια βαθιά εσοχή. 
Συνιστούμε λοιπόν να κόβεται το φιλμ στα σημεία των αυλακώσεων. 

 
Εξαιτίας των διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν το όριο τάνυσης, είναι σχεδόν αδύνατο να 
ορίσουμε με ακρίβεια τη μέγιστη επιτρεπτή επιμήκυνση για ένα φιλμ Tuning Film ή IMAGin JT 
5529/99 P 1 ή 2 στρωμάτων. 
 
Ενδεικτικά, καποιες πρακτικές προσεγγίσεις: 
 

• Είναι δυνατή η εφαρμογή Tuning Film 1 στρώματος (ή IMAGin JT 5529/99 P χωρίς 
πλαστικοποίηση) σε ένα Ford Transit (βάθος αυλάκωσης 10-11 mm) χωρίς να κοπεί το 
φιλμ: 
Στην εφαρμογή αυτή η επιμήκυνση είναι 22%. 
Το ποσοστό επιμήκυνσης υπολογίζεται ως εξής: (D2 – D1) / D1 x 100 

 

 
 

• Αν το φιλμ που εφαρμόζεται στο Ford Transit είναι 2 στρωμάτων Tuning Film (ή IMAGin 
JT 5529/99 P με πλαστικοποίηση LUV 3599), η εσωτερική τάνυση δεν μπορεί να 
εξουδετερωθεί με τη χρήση πιστολιού θερμού αέρα ⇒ το βινύλιο θα ξεκολλήσει και θα 
«πεταχτεί» μετά από μερικές εβδομάδες. 
Για να αποφύγει αυτό το φαινόμενο, ο τεχνικός εφαρμογής πρέπει να κόψει το βινύλιο. 

 
• Ένα Tuning Film (ή JT 5529/99 P με πλαστικοποίηση LUV 3599) 2 στρωμάτων μπορεί 

να επικολληθεί σε ένα Renault Kangoo καθώς σ’ αυτή την εφαρμογή έχουμε επιμήκυνση 
11% (βάθος εσοχής ±5 mm). 
Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητο να κόψουμε τα φιλμ. 

 
8.2.F. Πώς να κόψουμε το Tuning Film όταν θέλουμε να καλύψουμε βαθιές κοιλότητες 
 
Όπως είδαμε προηγουμένως, όπου υπάρχει περίπτωση να ξεκολλήσει το φιλμ το κόβουμε. Ο 
τρόπος κοπής είναι διαφορετικός σε ένα έγχρωμο φιλμ κοπής απ’ ότι σε ένα τυπωμένο φιλμ. 
 

• Διακόσμηση με έγχρωμο φιλμ Tuning Film (plotter film) 
 
Πριν κάνουμε την εφαρμογή στο αυτοκίνητο (στην εσοχή), 
κόβουμε μια λωρίδα Tuning Film (ιδίου χρώματος με αυτό που 
θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για τη διακόσμηση) και την 
εφαρμόζουμε χωρίς πίεση στην κοιλότητα. 
 
 
 
Τοποθετούμε το βινύλιο στο αυτοκίνητο. 
Κόβουμε το φιλμ. 
 
Εφαρμόζουμε το κομμένο βινύλιο, χωρίς πίεση, στο εσωτερικό της 
κοιλότητας. 
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• Διακόσμηση με τυπωμένο IMAGin JT 5529/99 P 
 

 
Η διαδικασία εφαρμογής του τυπωμένου IMAGin JT 5529/99 P 
(με ή χωρίς πλαστικοποίηση) είναι σε γενικές γραμμές η ίδια με 
αυτήν που περιγράψαμε στο κεφ. 8.2.D: 
• Ζεσταίνουμε το βινύλιο 
• Τεντώνουμε το βινύλιο στις εσοχές 
• Το σταθεροποιούμε με τη βοήθεια πιστολιού θερμού αέρα   
(650 °C). 
 
Μετά το στάδιο της σταθεροποίησης, αφήνουμε το φιλμ να 
κρυώσει για 5 λεπτά και μετά το κόβουμε στις εσοχές με ένα 
κοπίδι απ’ όλες τις γωνίες. 
 

 
 

Σχόλιο : 
Είναι σημαντικό να σταθεροποιήσουμε το βινύλιο ΠΡΙΝ το κόψουμε. Αυτό θα περιορίσει 
τη συρρίκνωση του υλικού σε 1-2mm. 
Αν το υλικό δεν σταθεροποιηθεί πρώτα, η συρρίκνωση μπορεί να φτάσει τα 3-4mm. 

 
9. Αφαίρεση βινυλίου 
 
Στις περιπτώσεις διαφημιστικών καμπανιών σύντομου χρόνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 
removable (μη μόνιμα) αυτοκόλλητα φιλμ MACal 8900 Pro και IMAGin JT 5800 R. 
Αυτά τα φιλμ μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς δυσκολία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (από 15 
εως 40°C). 
 
Τα μόνιμα (permanent) αυτοκόλλητα βινύλια αφαιρούνται ευκολότερα με θερμότητα: 
 
1. Ζεστάνετε το υλικό εως τη θερμοκρασία των 70-80°C με πιστόλι θερμού αέρα (θερμοκρασία 

πιστολιού ±300°C). 
2. Ξεκολλήστε το βινύλιο ξεφλουδίζοντάς το – σε μικρά κομμάτια. 
3. Στο εμπόριο υπάρχουν ειδικά χημικά υγρά για ευκολότερη αποκόλληση. Ακολουθήστε 

προσεχτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
4. Τα κατάλοιπα κόλλας μπορούν εύκολα να απομακρυνθούν με μια πετσέτα που έχετε 

βουτήξει σε ισοπροπυλική αλκοόλη, βενζίνη ή έτοιμο υγρό «απομάκρυνσης κόλλας» 
(“adhesive remover”). 
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