
1 - Preparação do local

a) Remova os objectos que estejam próximos das janelas ou junto da área de trabalho.
b) Forre o espaço abaixo da janela, evitando que se suje o piso.

2 - Limpeza dos vidros

a) Aplique a solução de limpeza em toda a superfície do vidro. Use o
raspador cuidadosamente em todo o vidro para remover as impurezas.
Borrife novamente com a solução de limpeza. Passe a esponja por
toda a superfície do vidro.

b) Use uma toalha macia nos cantos da janela para remover o excesso
de solução ou a sujidade.

3 - Remoção do liner

A técnica aqui demonstrada utiliza um segundo vidro para apoio.

a) Borrife a solução de limpeza no vidro escolhido como apoio e deite a película com o liner virado de 
frente para si. Remova o liner a partir de um dos cantos da película, borrife a solução na superfície do 
adesivo e coloque o liner para a posição inicial. Isso facilita a remoção completa do liner após fazer a 
limpeza final do vidro. (Veja passo 4)

*Nota: No caso de não existir um vidro para apoio, existem outras técnicas extremamente eficazes para a remoção do liner da película.

• Raspador
• Esponja de Nylon
• Solução de limpeza
• Rodo de Limpeza (lâmina de borracha macia)

• Rodo de Aplicação
• Pano macio
• X-acto lâmina de aço inoxidável
• Espátula de Teflon
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Ferramentas necessárias:
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4 - Limpeza Final

a) Aplique uma quantidade razoável do líquido de limpeza sobre a superfície do vidro a ser instalado e 
passe o rodo de limpeza (lâmina de borracha macia), começando numa das extremidades do topo e 
fazendo movimentos horizontais até a parte inferior do vidro.

5 - Instalação da Película

a) Borrife toda a superfície do vidro a ser instalado com a solução de limpeza. Remova completamente
o liner da película que você colocou sobre o vidro de apoio.

b) Retire a película, já sem o liner, do vidro de apoio e aplique-a no vidro a ser instalado, já muito bem
limpo, conforme os passos 2 e 4. Não deixe pontos secos no vidro, pois poderão dificultar a movimenta-
ção da película no sentido de alcançar a posição correcta.

c) Aplique o líquido de limpeza na superfície da película já aplicada ao vidro. Esse passo possibilita a
passagem do rodo sobre a película sem que esta se movimente. Agora dê 3 ou 4 passagens com o
rodo na película, de modo a permitir a sua aderência ao vidro e portanto, impedindo o deslocamento da
película durante o corte.

6 - Aparar a Película

a) Apare a película e depois passe o rodo em todo o conjunto vidro /
película.

7 - Passo Final da Instalação  

a) Borrife novamente com a solução, a película já aplicada ao vidro e 
faça a operação final de passagem do rodo de instalação, em toda a 
superfície do vidro, usando uma pressão constante.

8 - Inspeção

a) Agora que está tudo pronto, faça uma verificação visual do seu 
trabalho!




