
Záruka

Platí ode dne nákupu. Vztahuje se na defekty v materiálu, na žloutnutí, oddělování 
jednotlivých vrstev fólie od sebe a popraskání.

Tato záruka nepokrývá poškození vlivem špatného používání, nehod, chybné instalace, 
běžné opotřebení, důlky od nárazu kamínků a nebo záměrné poškození.

Pro uznání záruky je nutné předložit nákupní doklad, který je napsán na firmu, která fólii 
instalovala.  

Pro reklamaci vždy nejdříve kontaktujte firmu, která fólii instalovala. Pokud to z nějakého 
důvodu není možné, tak kontaktujte nás pomocí webu: www.dadafolie.cz

V případě uznání záruky autorizovaná instalátorská firma fólii z dílů, na kterých byla 
reklamací uznaná vada, odstraní a reinstaluje.

Omezení odpovědnosti
S výjimkou případů, kdy to zakazuje zákon, nenese značka DADA a instalátor/ prodejce 
produktu (produktů) odpovědnost za žádné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití 
produktu (produktů). Ať už přímé, nepřímé, speciální, náhodné nebo následné, bez ohledu
na uplatňované právní teorie, včetně záruky, smlouvy, nedbalosti nebo objektivní 
odpovědnosti. 

Omezení

Výše uvedená záruka a opravné prostředky jsou k dispozici výhradně pro produkt 
AktivShield. Instalátoři nebo prodejci DADA fólií nemohou tuto omezenou záruku 
upravovat ani prodlužovat. Značka DADA je výhradně odpovědná za stanovení platnosti 
všech nároků a vyhrazuje si právo zamítnout nároky, které nesplňují výše uvedená kritéria.
Výměna vadné fólie, včetně práce, je výhradním prostředkem. Odpovědnost se nevztahuje
na další škody: náhodné, následné nebo jiné.

Manipulace a skladování materiálu

Doporučené postupy pro práci s ochrannou fólií. 

Značka DADA důrazně doporučuje dodržovat tyto pokyny, aby se zajistila kvalita produktu 
při dodávání a manipulaci a snížilo se plýtvání časem a materiálem.

1. Nevyvíjejte nadměrný tlak na povrch fólie, když je ještě na tubusu, mohlo by to vyvářet 
otisky.

2. S kartonovou krabicí zacházejte opatrně, aby nedocházelo k otiskům při neopatrném 
zacházení.

3. Lesk se může vytrácet v důsledku tlaku, dlouhodobého skladování a vysokých teplot, 
což je typické pro fólie TPU. Lesk lze obnovit pomocí horkovzdušné pistole na postiženou 
oblast. K ochraně lesku před instalací používá DADA krycí film.

4. Produkt by měl být skladován v neutrálním prostředí s teplotami do 32 °C a relativní 
vlhkostí mezi 40% a 60%.

5. Ochranná fólie DADA by měla být spotřebována do jednoho roku od data nákupu.

6. Opětovné zabalení role fólie do jiné krabice než originální, může fólii poškodit. Mohlo by
to vést k otiskům, vyblednutí atd. DADA proto doporučuje pro skladování použít originální 
krabici.

http://www.dadafolie.cz/


7. Při převíjení nebo řezání za účelem opětovného zabalení fólie mějte na paměti, že se 
na povrchu mohou objevit stopy na povrchu (např. malé bublinky, zkroucení atd.) kvůli 
znečištění nebo prachu. Pokud fólii přebalujete, ujistěte se, že je váš pracovní prostor 
čistý.

8. Po použití části fólie udržujte fólii staženou do role tak jak byla původně zabalena. 
Pevně svinutou. Protože je na povrchu fólie DADA krycí ochranný film, doporučujeme ho z
fólie odstranit pokud se viditelně oddělil od fólie. Ochranný film může při opětovném 
srolování způsobovat tunelování. 

9. Lepivost se může měnit dle teploty, pokud pracovní prostředí pro instalaci není řízeno 
klimatizací. Instalujte fólii pouze v prostředí s teplotou vyšší než 10°C.

11. Pokud používáte fólii DADA pro jiné než automobilové účely, kontaktujte svého 
dodavatele a zkonzultujte to s ním.

12. Poznámka: DADA neodpovídá za škody způsobené nesprávným zacházením, 
nesprávným skladováním, přelešťováním, přebalováním, řezáním nebo skladováním po 
dobu delší než jeden rok.

Instalace a péče o fólii

Souhrn osvědčených postupů pro instalaci a péči o ochranné fólie DADA. Jsou zahrnuty 
pro kontrolu. Značka DADA důrazně doporučuje dodržovat tyto pokyny, aby byla zajištěna 
kvalitní instalace.

1. Díky svým samohojivým vlastnostem lze lehké škrábance na vrchním coatingu fólie 
DADA odstranit použitím horké vody, horkovzdušné pistole nebo fénu na postiženou oblast
(oblasti). Pokud škrábanec pronikne skrze vrchní coating, nezahojí se. 

2. Během instalace si dávejte pozor, abyste fólii nepoškrábali instalačními nástroji. K 
instalaci doporučujeme použít gumovou stěrku(např. Žlutou nebo zelenou stěrku Turbo) 
nebo plastovou 3m s filcem. Dejte si pozor na ostré rohy – můžou fólii proříznout. I při 
použití gumové stěrky může dojít k poškrábání. Před instalací nástroje otestujte, abyste 
zjistili, zda jsou pro použití bezpečné.

3. Instalace by měla probíhat v čistém prostředí bez létajícího prachu a jiných částic, které 
by mohly způsobit povrchové škrábance a mohly se přilepit k lepidlu fólie.

4. Před aplikací vosků/sealantů/keramických povlaků a jiných na fólii je nejdřív otestujte. 

5. DADA doporučuje pravidelné mytí vozidel chráněných PPF alespoň 1x měsíčně nejlépe 
pomocí ručního mytí. Používání karáčových myček zvyšuje pravděpodobnost poškrábání 
skrz samohojivou vrstvu.Tyto hlubší škrábance už se nezahojí a na fólii zůstanou.

6.Použití příliš velké síly / natahování může lepidlo poškodit. DADA fólie sice nabízí 
dostatečnou flexibilitu pro instalaci na složité tvary, tak má jako každý materiál své limity. 
Aby bylo možné určit takové limity, které se mohou lišit v závislosti na jednotlivých 
aplikačních metodách, doporučujeme před první instalací otestovat roztažitelnost PPF. 
Nezapomeňte, že během natahování lze použít fén, páru, horkovzdušnou pistoli, aby se 
fólie změkčila a šla snadněji natáhnout. Pozor ale na přehřátí a spálení materiálu, to ho 
může zničit.



Pokyny pro údržbu a péči o fólii DADA

1. Minimálně 72 hodin po instalaci automobil nemyjte.

2. Nestříktejte tlakovou vodou přímo na okraje fólie, okraj by se mohl odlepit. Také udržujte
vzdálenost trysky alespoň 30 cm od povrchu fólie.

3.Nepoužívejte vosky: zabarvené, s abrazivními částicemi nebo vosky obsahující naftu 
nebo petrolej.

4. Na fólii nepoužívejte abrazivní leštící polštářky ani agresivní chemikálie.

5. Pokud chcete můžete na fólii aplikovat kompatibilní coating nebo vosk. Prodlouží to 
životnost fólie.

6. Skrny vodního kamene od tvrdé vody odstraňte co nejdříve. K odstranění odolných 
skvrn použijte chemii k tomu určenou. Nečistěte film na přímém slunečním světle nebo při 
vysokých teplotách.

7. Upozornění: Nečistoty, kontaminace a skvrny zanechané na filmu mohou film obarvit, 
pokud nebudou okamžitě odstraněny. Zabarvení může být viditelnější u světlejších 
automobilů. Poraďte se s autorizovaným instalátorem o správných postupech údržby.

8. Fólii odstraňujte vždy po zahřátí fénem nebo párou. Nedoporučujeme fólii sundávat za 
studena, může to poškodit lak. Pokud byla fólie instalována před několika roky, může být 
obtížnější ji odstranit. Po odstranění fólie mohou na karoserii vozidla zůstat zbytky lepidla. 
Na jejich odstraněni požijte odstraňovače lepidla k tomu vyrobených.


