
PEILIKALVO (ns. Poliisikalvo) 

Itsekiinnittyvä 

 

Käyttöohjeet 

Valmistelu: 

Lue nämä ohjeet huolellisesti läpi ennen kuin käytät kalvoa. 

Käytä d-c-fix®-peilikalvoa vain huoneeseen päin olevassa 

ikkunassa. Varmista, että ikkunaan ei kohdistu suoraa 

auringonvaloa kalvon asennuksen aikana, ja että ulkolämpötila 

on plussan puolella. Suosittelemme levittämään kalvon silloin, 

kun ulkolämpötila on 18 – 24°C. Kalvon asennuksessa tulisi 

mahdollisuuksien mukaan olla kaksi henkilöä. Näin levittäminen 

on helpompaa. 

 

Tarvittavat työkalut: 

• Kalvokuivain: käytä pakkaukseen sisältyvää kalvokuivainta 

kalvon asentamiseen. 

• Leikkuri: käytä mukana tulevaa leikkuria tarkkaan 

leikkaamiseen. 

• Viivain: käytä viivainta mitta-apuna, jotta leikattavista kulmista 

tulee suoria. 

• Läpinäkyvä teippi: voit käyttää teippiä erottaaksesi d-c-fix®-

peilikalvon läpinäkyvästä tukikalvosta. 

• Ikkunanpesuaine: käytä tavallista ikkunanpesuainetta 

alustavaan ikkunapinnan puhdistukseen. Pesuaine ei saa olla 

hankaavaa puhdistusainetta. 

• Suihkepullo: täytä suihkepullo kylmällä vedellä, johon on 

lisätty 1-2 tippaa nestemäistä puhdistusainetta. Tätä seosta voit 

käyttää asennuksen apuna. 

• Liina: käytä pehmeää, nukatonta liinaa kalvon kuivaamiseen. 

Pakkaus sisältää: heijastavan kalvon, leikkurin, kuivaimen, 

käyttöohjeet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ 

• Millainen ikkuna voidaan peittää? 

Kaikki pystysuorassa olevat, kirkkaat ja tummennetut, 

yksiruutuiset ikkunat, sekä kirkkaat eristyslasi-ikkunat ja 

kirkkaat, laminoidut, matalaemissiiviset eristyslasi-ikkunat 

voidaan turvallisesti päällystää d-c-fix®-peilikalvolla. 

Tummennettua eristyslasia ja kirkasta, kaksiruutuista ikkunaa 

varten suosittelemme kysymään neuvoa ikkunan valmistajalta. 

Emme suosittele asennusta viistoihin tai vaakasuoriin 

ikkunaruutuihin. 

• Voiko ikkunan peittää osittain? 

Peitä ikkunasi kokonaan peilikalvolla. Älä koskaan asenna 

peilikalvoa vain osaan ikkunaa, koska siitä voisi aiheutua ikkunan 

epätasainen kuumeneminen ja ikkuna voi rikkoontua. 

• Kalvon yhdistäminen 

Jos peitettävä ikkunan alue on suurempi kuin kalvon mitat, voit 

helposti asettaa useita kalvonpalasia vierekkäin. Tätä varten 

sinun tulee työntää yksittäisiä kappaleita toisiaan vasten siten, 

että ne eivät mene päällekkäin. Varmista myös, että 

kalvonpalasten suunta täsmää (ei pitkittäissuuntaista 

poikittaissuuntaisen viereen). 

• Puhdas lähiympäristö 

Varmista, että lähiympäristö on mahdollisimman puhdas ja 

pölytön valmistelun ja kalvon asentamisen aikana. Tämä on 

tärkeää siksi, että lasin pinnalla tai kalvossa oleva kaikkein 

pieninkin likahiukkanen tulee näkyviin myöhemmin eikä sitä 

voida enää poistaa. 

• Kalvo on liian iso 

Jos peilikalvo on leikattu hieman liian isoksi epätarkan 

mittauksen seurauksena ja kalvo on jo levitetty ikkunaan, voit 

vielä kuitenkin leikata sitä. Tätä varten aseta viivain jo 

kiinnitetylle kalvolle ja leikkaa viivainta pitkin ikkunaruudun 

reunasta terävällä leikkurilla. Huomio tässä, että jätät 2 mm 

välin jokaiseen kumitiivisteeseen! 

• Ryppyjä kalvossa 

Pidä huoli, että kalvo ei mene ryppyyn missään 

työskentelyvaiheessa. Rypyt aiheuttavat viivoja, jotka eivät häviä 

kokonaan kalvon asentamisen jälkeen. 

• Kalvon puhdistaminen 

Voit puhdistaa kalvon helposti tavallisella, hankaamattomalla 

puhdistusaineella. Käytä pehmeää liinaa välttääksesi naarmujen 

syntymistä kalvon pinnalle. 

• Kalvon poistaminen 

Kalvo kiinnittyy hyvin lasin pintaan voimakkaan liiman ansiosta. 

Kalvoa ei voi enää käyttää, jos se poistetaan pitemmän 

käyttöajan jälkeen. Poistaaksesi kalvon vedä sitä irti lasista 

yhtenä kappaleena tai leikkaa se suikaleiksi. Jäljelle jäävän 

liiman voit ensin pehmentää vedellä ja saippualla ja kaapia sen 

sitten irti. 

• Liimajäämät kalvoa irrotettaessa 

Jos liimajäämiä jää lasiin kalvon irrottamisen jälkeen, pehmennä 

liima vedellä ja saippualla ja kaavi se irti. 

 

 

 



Työskentelyvaiheet 

Tee seuraavassa kuvaillut vaiheet huolellisesti annetussa 

järjestyksessä, jotta saavuttaisit parhaan mahdollisen tuloksen. 

1. Puhdista ikkuna. Puhdista peitettävä ikkuna 

perusteellisesti ikkunan pesuun tarkoitetulla 

yleispesuaineella. Varmista, että kulmat ovat puhtaat 

ja pinttynytkin lika on poistettu. Rasvaton ja 

erityisesti pölytön pinta on onnistuneen 

päällystyksen edellytys. Huolimattomasti 

puhdistetun lasin pinnalle jäänyt lika on selvästi 

näkyvissä kalvon alla. 

 

2. Mittaa ikkuna. On tärkeää selvittää tarkalleen kalvon 

mitat, jotta d-c-fix®-peilikalvosta tulisi sopiva. Joten 

mittaa ikkunan pinta tarkasti ikkunakehysten tai 

kumitiivisteiden sisäpuolelta. Kumitiivisteitä ei pidä 

peittää. Suosittelemme, että jätät 2 mm välin kalvon 

ja kumitiivisteen väliin. 

 

3. Leikkaa kalvo. Aseta d-c-fix®-peilikalvo puhtaalle 

(pölyttömälle, rasvattomalle ja nukattomalle) ja 

pehmeälle pinnalle, jotta voisit leikata kalvon tarkasti 

mittaamiesi mittojen mukaan. Leikkaa nyt kalvo 

haluamiesi mittojen mukaan viivaimen tai leikkurin 

avulla. Voit käyttää kalvolla olevia kulmia ja reunoja 

apupisteinä, kun leikkaat kalvoa suoraan. 

 

4. Erota tukikalvo peilikalvosta. Rullassa peilikalvo on 

aina sisäpuolella ja tukikalvo aina ulkopuolella. Voit 

erottaa tukikalvon d-c-fi x®-peilikalvosta helposti 

teipin avulla. Kun erotat nämä kaksi kalvoa toisistaan, 

aseta yksi pala teippiä tukikalvon kulmaan ja toinen 

pala d-c-fix®-peilikalvon kulmaan. Kiinnitä teipit 

siten, että ne leviävät kalvon kulman takana. Paina 

nyt teippejä yhtenäisesti alaspäin ja vedä tukikalvo d-

c-fix®-peilikalvosta erilleen teippien avulla. 

 

4.1 Aloita yhdestä kulmasta ja vedä tukikalvo kokonaan 

irti d-c-fix®-peilikalvosta. Pidä huoli, että kalvoon ei 

synny ryppyjä tai laskoksia ja anna sen kiinnittyä 

itsestään! Varmista myös, että kalvon liimapuoli ei 

joudu kosketuksin pölyn tai nukan kanssa! 

 

5. Valmistele ikkuna. d-c-fix®-peilikalvo tulisi aina 

levittää märkänä, ts. se tulisi kiinnittää ikkunalasiin 

veden avulla. Tämän tekniikan etuna on se, että 

kalvon korjaaminen on helpompaa samoin kuin 

kuplien muodostuksen ehkäiseminen. Suihkuta tätä 

varten ikkunan pinta sekoituksella, jossa on kylmää 

vettä ja 1-2 tippaa nestemäistä puhdistusainetta. On 

tärkeää kostuttaa koko lasin pinta vedellä siten, että 

siinä ei ole yhtään kuivaa kohtaa. Kun kalvo on 

myöhemmin kiinnitetty ikkunalasiin, se ”kelluu” 

ensin veden pinnalla eikä liimaudu heti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Suihkuta heijastava kalvo vedellä. Sen jälkeen, kun 

olet valmistellut ikkunan, tee se sama d-c-fix®-

peilikalvolle. Pidä peilikalvoa molemmista yläkulmista 

ilman aikaisemmin poistamaasi tukikalvoa ja anna 

sen riippua alaspäin. Toinen henkilö suihkuttaa nyt 

reilusti kiinnitettävän puolen vesi-puhdistusaine-

sekoituksella. Siirry nyt suoraan seuraavaan 

vaiheeseen, jotta aika, jolloin liima ja vesi ovat 

kosketuksissa toisiinsa, jäisi mahdollisimman lyhyeksi 

(veden koskettaminen liimaan ei kuitenkaan vaurioita 

liimaa!). 

 

7. Kohdista peilikalvo ikkunaan ja kiinnitä. Sijoita kostea 

kalvo paikoilleen liimapuoli ikkunaan päin. Aloita 

yhdestä yläkulmasta ja käytä ikkunan kulmia kalvon 

kohdistamiseen sekä pystysuoraan että 

vaakasuoraan. Tässä toinen henkilö voi varmistaa, 

että kalvo ei kosketa ikkunan alempaa osaa! Kun olet 

kohdistanut kalvon yhteen kulmaan, voit painaa 

kalvoa alaspäin yläreunasta koko kämmenesi 

leveydeltä. Nyt voit hitaasti rullata auki kalvon 

alemman osan ja antaa sen liukua kostutettuun 

ikkunalasiin. 

 

8. Kuivaa vesi. Saadaksesi d-c-fix®-peilikalvon 

lopulliseen asentoon ikkunassa, täytyy kalvon ja lasin 

väliin jäänyt vesi kuivata kalvokuivaimella. Tässä saat 

apua nuolen kuvista, jotka osoittavat sinulle 

kalvokuivaimen vetosuunnat. Tämä ehkäisee ilman 

pääsyn kalvon alle ja saat näin parhaan mahdollisen 

tuloksen. Aloita ensimmäinen kuivaaminen 

sivelemällä ylöspäin ja työskentele keskustasta 

ulospäin numerointia seuraten ja ylhäältä alas. 

 

9. Kuivaa jäljelle jäänyt vesi. Sen jälkeen, kun olet 

kokonaan kuivannut d-c-fix®-peilikalvon alla olleen 

veden, voit kuivata kalvon pinnan pehmeällä liinalla. 

Olet nyt asentanut onnistuneesti d-c-fix®-peilikalvon 

ikkunaasi. 

 


