
ІНСТРУКЦІЯ ПО ДОГЛЯДУ

 Після установки плівки, необхідно 2-3ПАМ'ЯТАЙТЕ:
тижні для повної кристалізації клею. Ви зможете
спостерігати деякі помутніння і конденсат протягом
цього часу.

Перш ніж опускати скло, дайте плівці підсохнути 3-5
днів.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ абразивні матеріали, рідини
та миючі засоби, що містять аміак.

Для очищення скла використовуйте м'яку тканину
та мильний розчин. Досить ефективним миючим
засобом для віконних плівок є суміш 1 :12 рідкого
мила і чистої води.

Офіційний дилер в Україні:
ТОВ «АВЕС ГРУП ЛТД»
вул. Електриків, 23в
04176 КИЇВ, Україна
(044) 428-79-02
www.avesauto.ua
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Матеріальна відповідальність інсталяційного центру, в будь-якому випадку, не може
перевищувати вартості плівки та її установки. Усунення причин рекламації полягає в повторній
установці плівки. Інсталяційний центр не несе відповідальності за випадкове або навмисне
пошкодження вікон автомобіля, викликаними стихійними лихами, пожежами, хуліганськими
діями, пограбуванням і т.п. Також інсталяційний центр не гарантує захист скла від розбивання
після установки на нього плівки.

®Виробник гарантує, що плівки 3M  , яка вказані нижче, будуть зберігати свої властивості
та характеристики, а саме не розшаровуватись, не тріскатись, не змінювати колір, не
піддаватися корозії протягом терміну, зазначеного нижче, за умов установки плівки відповідно
до рекомендацій виробника*.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

*Детальні умови гарантії відповідають гарантійному сертифікату завода виробника на конкретну плівку.
ознайомитись з ними можна на сайті www.avesauto.ua
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