
 MAGNETICKÁ TABULE CHALKBOARD
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Vhodné místo 
Vyberte si doma vhodné místo na umístění magnetické tabulové fólie. Ideální je, aby povrch byl 

hladký, čístý (nemastný) a suchý. Fólie je určena pro vnitřní použití.
Tip: Fólii můžete použít na dveře, skříň, vestavěnou lednici nebo i na stěnu (omítku). Povrch omítky  

musí být soudržný a bezprašný. V opačném případě je potřeba povrch upravit např. penetrací. 
Doporučujeme obrátit se na profíky v jakémkoliv obchodě na barvy a laky.
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Aplikace
Nejjednodušší je lepit fólii od shora dolů. Odlepte kousek ochranné fólie (modrá fólie) cca10-20cm.

Horní hranu fólie přiložte na vyznačené místo. Pomalu odvíjejte ochranou fólii (modrá fólie) a 
přitlačujte k povrchu. Ze začátku používejte fólii opatrně, finální pevnost je dosažena cca za 24hod.

Tip: Doporučuji aplikovat ve dvou – jeden odvíjí a druhý přitlačuje fólii k povrchu.
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Užívání
Všechny naše plánovací pomůcky a magnetky na této fólii fungují dobře. Fólie obsahuje určité množství 

kovových částí a nelze ji srovnávat s kovovou tabulí. Může se tak stát, že některé slabší nebo těžší 
magnety (např. feritové školní magnety nebo magnetický popisovač) nebudou dostatečně držet. 

Na fólii lze psát jak klasickými křídami tak i tekutou křídou. Vaše výtvory lze setřít 
vlhkou houbou nebo hadříkem. V případě potřeby můžete použít např. jarovou vodu.

Tip: Opatrně při stírání, aby houba nebo hadřík byly jen vlhké. Pokud by byl moc mokré, může vám 
znečištěná voda stéct z fólie na povrch stěny, skříně, dveří...
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Údržba
1-2x měsíčně doporučujeme magnetické plánovací pomůcky sundat a povrch folie setřít vlhkou houbou.

Pokud budete chtít folii Chalkboard odlepit, doporučujeme lehce nahřát např. fénem.  Při šetrném 
odlepení je možné fólii použít znovu na jiném místě. Jen bude potřeba použít lepidlo 

popřípadě oboustrannou pásku.
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Příprava
Připravte si samolepící magnetickou fólii a rozměřte si místo, kde budete fólii lepit. 

Ideální je naznačit si celou horní hranu na povrch z důvodu jednodušší aplikace tabulové folie. 
Tip: Pro dokonalou rovinnatost použijte vodováhu.
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