
3M™ PAINT DEFENDER – ochranná fólie ve spreji
Tato revoluční novinka se aplikuje nástřikem. Po zaschnutí se z ní vytvoří 
fólie, která dlouhodobě chraní lak vozu před poškozením způsobeným údery 
kamínků, písku, hmyzu a jiných předmětů.

Čirá ochranná fólie ve spreji 3M™ Paint Defender - plechovka 496 g
3M™ Paint Defender rozprašovací aplikátor 

Ochrannou fólii ve spreji 3M™ Paint Defender lze aplikovat na různé díly vozu, např. 
na kapotu nebo její přední část, přední nárazník, blatníky, zrcátka, prahové lišty 
a zadní nárazník. Tento návod ukazuje postup použití na přední části kapoty. 
Přestože se postup maskování fólií a aplikace maskovací pásky liší u jednotlivých 
dílů vozidla, další kroky procesu jsou shodné. Jedna plechovka ochranné fólie 
ve spreji 3M™ Paint Defender vystačí na dostatečné pokrytí plochy o velikosti 
cca 0,84–1,02 m2 s použitím tří vrstev.

• Nanášejte na vozidlo, které nebylo alespoň posledních 8 hodin 
v provozu. Teplo od motoru může zahřát kapotu a příliš rychle 
vysušit ochrannou vrstvu. V důsledku toho se může vytvořit drsná 
textura na povrchu.

• Nanášejte při teplotách mezi 18,5 °C – 32,5 °C
• Ochrannou vrstvu nechte schnout cca 2–4 hodiny.

• Voděodolnou se stane během 1–4 dnů v závislosti na teplotě 
a vystavení slunci. Po zaschnutí ochranné vrstvy lze parkovat na 
přímém slunci, aby se vrstva rychleji stala odolnou vůči vodě.

• Nepoužívejte tento výrobek na čerstvém laku, skle ani na 
nenavoskovaných plochách.

• Nenanášejte na přímém slunci ani na teplé plochy.

NÁVOD K POUŽITÍ

a. Umyjte vozidlo vodou a autošampónem a nechte ho uschnout. 

b.  Zakryjte podlahu od předních pneumatik kolem přední části vozu, abyste zachytili případný přestřik. Použijte k tomu 

zakrývací fólii pro malíře, noviny, lepenku atd.

1. KROK – příprava vozidla

2. KROK – maskování vozidla

1.  Nadzvedněte kapotu a rozbalte fólii 
potištěnou stranou nahoru, abyste 
zakryli celé vozidlo. Důkladně 
zkontrolujte, zda jsou všechny 
sklady na fólii rozložené. Poslední 
sklad může být hůře vidět, ale 
bude vytvářet přehyb přímo 
uprostřed fólie poblíž potisku.

2.  Vystřihněte v maskovací 
fólii výřez tvaru písmene 
T. Stříhat svisle nahoru 
začněte asi 45 cm 
od přední hrany kapoty. 
Vodorovný střih pak 
proveďte přibližně v 
polovině kapoty vozu.

4. Maskovací fólii přilepte 
rovně páskou ke kapotě.

3.  Zvedněte kapotu a protáhněte 
maskovací fólii pod kapotu a do 
motorové části. Do mezery pod 
otevřenou kapotu vložte předmět 
7,5 – 10 cm silný (např. roli 
papírových utěrek, roli s páskou, 
kousek dřeva), abyste ji podepřeli v 
otevřené poloze. Tak vznikne větší 
mezera mezi kapotou a vozidlem.
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6.  V PŘÍPADĚ POTŘEBY zamaskujte 

veškeré odkryté části kapoty, které 

nechcete nastříkat ochrannou vrstvou 

(tj. plastové ozdobné díly nebo lišty, 

mřížka chladiče, ozdoby na kapotě / 

znaky).

5.  Pak přilepte druhou řadu pásky, aby překrývala první pásku. 

Tato páska bude později odstraněna, ještě když bude 

nástřik mokrý. Konec pásky si ohrňte, aby se vám později 

snáz odstranila. Až odstraníte tuto druhou pásku, vytvoří se 

neviditelný okraj mezi lakem a nastříkaným fi lmem. Je důležité 

odstranit tuto pásku, dokud je fi lm ještě vlhký, jinak se fólie 

odloupne spolu s páskou.

UPOZORNĚNÍ: Jakákoli uvolněná část maskovací fólie by mohla být odfouknuta do mokré ochranné 

vrstvy a poškodit ji. Přilepte proto maskovací fólii důkladně páskou kolem vozidla, aby k tomu nedošlo.

7.  POSTUPUJTE 

OBDOBNÝM ZPŮSOBEM, 

pokud chcete nastříkat  

ochranou vrstvu i na další 

části vozu (zrcátka, prahy, 

přední a zadní nárazník)

8.  Plochu, kterou budete 

stříkat, navoskujte 

ochranným voskem 3M™ 

Performance Finish. 

To vám umožní snadno 

ochrannou fólii odstranit, 

až to budete potřebovat.



1.  Bezprostředně poté, co nástřik dokončíte, odstraňte poslední vrstvu pásky, kterou 

jste před stříkáním nalepili. Je to ta vrstva, která se dotýká okraje mokrého nástřiku. 

Nedotýkejte se mokré vrstvy, poškodil by se tím fi nální vzhled fólie.

Pokud nastříkaná vrstva zaschne před odstraněním této pásky, může se pak ochranná 

fólie odloupnout spolu s páskou.

 

2. Nastříkanou vrstvu nechte schnout cca 2-4 hodiny.

3. Vyčistěte trysku, abyste ji mohli uskladnit. Otočte plechovku vzhůru nohama 

a prostřikujte trysku, dokud z ní nepřestane vycházet rozstřikovaný materiál. 

4. Po zaschnutí ochranného nástřiku odstraňte z vozidla zbývající pásku a maskovací fólii.

5. Nastříkaný fi lm úplně vytvrdne a je voděodolný cca po 1-4 dnech v závislosti na venkovní 

teplotě a vystavení slunci. Pro urychlení doby vytvrzení parkujte auto na přímém slunci, 

protože dodatečné teplo pomůže vytvrzení urychlit. Během této doby chraňte auto před 

deštěm a nemyjte ho, protože by to mohlo negativně ovlivnit vzhled ochranné fólie.

Po dokončení 
nástřiku 
a odstranění 
pásky na 
jeho okraji by 
nastříkaná 
plocha měla 
vypadat takto:

Základy stříkání

Pro dosažení nejlepších výsledků si prosím přečtěte celou tuto kapitolu, ještě než začnete 
stříkat. Tento způsob stříkání se liší od toho, na který jste pravděpodobně zvyklí z běžného laku 
ve spreji či jiného aerosolového výrobku. 3M Paint Defender má vyšší viskozitu než lak a má 
užší paprsek nástřiku. Při stříkání použijte následující techniky.

Klíče k úspěšnému nastříkání: vzdálenost, rychlost a nástřik 

Vzdálenost: trysku plechovky mějte vždy 

15–20 cm od povrchu. 

Zkontrolujte nastříkanou vrstvu
Pokud je materiál nastříkaný správně, 
bude mít vzhled husté hrudkovité hmoty 
či pomerančové kůry. Také bude viditelný 
křížkovaný / šrafovaný vzorek, což je 
v pořádku. Nastříkaná vrstva se sama 
vyrovná, jak bude zasychat, a zanechá 
hladký průhledný fi lm.

ODSTRAŇOVÁNÍ OCHRANNÉ FÓLIE

•  Chcete-li fólii odstranit, nadzvedněte nehtem její okraj a ochrannou z povrchu 
sloupněte. Pokud byl nastříkán celý díl vozidla, udělejte rýhu nehtem kolem celého dílu 
a dejte pozor, abyste nepoškrábali lak. Pak lze ochrannou fólii snadno sloupnout.

• Pokud po odstranění fólie zůstanou zbytky, očistěte je čističem skla nebo zvlhčete 
teplou vodou s mýdlem a setřete měkkou utěrkou.

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží • Uchovávejte mimo dosah dětí. • Nevdechujte 
páry nebo aerosoly • Používejte pouze v dobře větraných prostorách • Zamezte styku s kůží 
• Používejte vhodné ochranné rukavice • Dráždivý

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50˚C. 
Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.
25 % hmotnosti náplně je hořlavých. Likvidujte jako nebezpečný odpad.

Dotyk
Po dobu cca 10 minut můžete, pokud naleznete místa s příliš slabou vrstvou, přidat nastříkáním další materiál. Přidáte-li další materiál po více než 10 minutách, může pak být 
povrch drsný. Pokud je vrstva příliš silná, přestaňte stříkat a nechte vrstvu uschnout. Na fi nálním vzhledu může být viditelné stékání na plochách s příliš silnou vrstvou.
Pozn.: Pokud si nejprve chcete nástřik vyzkoušet, abyste viděli, jak se látka rozptýlí, můžete si na vozidle vybrat nějakou plochu, kterou zamaskujete fólií a páskou. 
Aplikaci si tak jednoduše vyzkoušíte nastříkáním této plochy.

Zkontrolujte si, zda je pokrytí odpovídající:
- Pokud byl materiál nanesen v příliš tenké vrstvě, budou v něm drobné dírky nebo 

bude vypadat „suchý“.
- Pokud byl materiál nanesen v příliš silné vrstvě, bude vypadat hutný, bude bílý a 

bude mít nežádoucí vzhled husté pórovité / hrudkovité hmoty.

Rychlost: Materiál je třeba stříkat 

rychlostí 30 cm po dobu cca 2 sekund.

Pozn.: Aplikujte nejprve na jednu polovinu plochy. Polovina kapoty je široká asi 
90 cm. Počítejte 6 sekund na každou přejití (přesunutí) doleva a rovněž 6 sekund 
na každé přejití (přesunutí) doprava.
Postup: Na vybranou plochu naneste postupně celkem 3 vrstvy střídavě nastříkané 
v různých směrech (viz obr. níže). Všimněte si, že 1. vrstvu tvoří nástřik zleva doprava a zpět, 
druhou pak nahoru a dolů. 3. vrstva se bude stříkat stejně jako vrstva 1. Na polovinu kapoty 
nastříkejte 3 vrstvy a teprve  poté se přesuňte na druhou polovinu. Mírným překrytím, když 
půjdete s nástřikem dolů nebo do stran plochy, vznikne rovnoměrné pokrytí. 

Nástřik: Stříkejte ve všech směrech až za okraj dílu, abyste zajistili úplné pokrytí 

i poblíž okrajů dílů.

Jednoduchá 
kontrola: 
vzdálenost 
mezi malíčkem 
a palcem při 
roztažení všech 
prstů. 

1.  Před použitím plechovku protřepejte po dobu jedné minuty.
2.  Nasaďte rozprašovací aplikátor na horní část aerosolové plechovky tak, že ho přetáhnete 

přes kovový kroužek. Dbejte na to, aby střed trysky rozprašovače byl uprostřed výřezu 
rozprašovacího aplikátoru*.

3.  Nástřik proveďte s využitím postupu a technik popsaných v kapitole „ZÁKLADY STŘÍKÁNÍ“.

*NESTISKNĚTE červený kohoutek při nasazování na plechovku; tím byste 
poškodili aerosolovou trysku.

Příliš tenká vrstva Správná aplikace Příliš silná vrstva

3. KROK – Nástřik ochranné fólie

4. KROK – Odstranění maskovací pásky POKYNY K PÉČI O ČIROU OCHRANNOU FÓLII VE SPREJI 

3M™ PAINT DEFENDER

•  K mytí auta nepoužívejte kartáče, protože mohou nastříkaný fólii poškrábat 
či jinak poškodit.

• Po vytvrzení ochranné fólie – po 4 dnech - můžete povrch navoskovat.
• Nepoužívejte čističe skla a jiné čističe, které obsahují čpavek.
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UPOZORNĚNÍ: 
Kolem trysky plechovky může dojít k usazování materiálu. Častým stiskáváním a pouštěním 
kohoutku aplikátoru se tato pravděpodobnost zvyšuje. Nepřerušovaným prováděním 
nástřiku dosáhnete nejlepších výsledků při vytvoření ochranné vrstvy.
Pokud při stříkání vzniknou hrudky nebo nežádoucí nánosy, otřete dle potřeby trysku a její 
okolí a otestujte nástřik na maskovací fólii, než budete pokračovat. Pokud jsou hrudky 
nebo nesprávný rozstřik na vozidle, nesnažte se je odstranit, během schnutí se 
samy srovnají.


