
ATT FOLIERA DELAR AV BILEN ELLER 
HELA BILENS KAROSS ÄR NÅGOT SOM 

BLIR ALLT MER POPULÄRT.
DET ÄR OCKSÅ ETT ARBETE SOM 

KRÄVER INLÄRNING, TÅLAMOD OCH 
ETT GOTT ÖGA FÖR DETALJER.

MEN HUR GÖR MAN? OCH ÄR DETTA 
BARA NÅGOT SOM RIKTADE FOLIE-

RINGSFIRMOR KAN HANTERA?

t e x t  o c h  f o t o :  f r e d r i k  l u n d 
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IT’S A 
WRAP

KONSTEN ATT 
FOLIERA EN BIL

Att foliera en bil är en rolig och tacksam 
process för den som gillar bilförädling där 

det gäller att vara noggrann och hela tiden 
arbeta med en mindre yta i taget.

Foliering_DMV3-21.indd   26Foliering_DMV3-21.indd   26 2021-04-06   10:002021-04-06   10:00



S
varet finner vi 
hos folieringsex-
perterna vid VN 
Vinyls i Stockholm. 

De arrangerar regelbundet 
kurser i konsten att foliera 
ett fordon bådeför  privat-
personer och näringsidkare 
som på olika sätt vill lära sig 
hur det går till.

DMV deltog på en tvåda-
gars kurs under ledning av VN 
Vinyls vd Victor Palaic.

– Det finns i huvudsak tre 
typer av vinylfilmer, folierings-
vinyl, dekalvinyl och mönstrad 
vinyl, säger Victor.

Den film som är relevant 
vid fordonsfoliering är folie-
ringsvinylen, som skiljer sig 
från de två andra typerna 
genom att den har särskilda 
luftkanaler. Luftkanalerna 
ger filmen flexibilitet så 

att du kan lyfta den ett par 
gånger om utan att den tap-
par sina fästande egenska-
per. Luftkanalerna gör det 
också enklare att bli av med 
luftfickor när filmen ska läg-
gas an mot karossen.

Lås dig heller inte till att 
det heter just folieringsvinyl. 
Precis som med allt annat 
finns det flera olika kvalite-
ter av folieringsvinyl. Kort 
beskrivet får du vad du beta-
lar för. Ju bättre film, desto 
högre är dess flexibilitet. 
Enklare och billigare film kan 
sakna minnesegenskaper. 
Med ”minne” menas i folie-
ringskonstens värld filmens 
filmens förmåga att krypa 

ihop eller påverkas av tem-
peraturförändringar. En film 
där minnet går att släcka är 
därför att föredra. Ledande 
tillverkare i branschen är 3M, 
KPMF och Oracal.

– Det finns även olika 
former av fästlim, fortsätter 
Victor. Det finns tryckaktive-
rat lim och tidsaktiverat lim. 
Här jobbar vi med tryckakti-
verat lim.

Vinylfilmens kvalitet av-
slöjas också av hur bra dess 
färgpigment är. En bra film, 
med bra pigment, tål att 
sträckas på utan att färgen 
tar skada.

Vid sidan om filmen behö-
ver du också en del redskap. 
De mest basala verktygen 
är en bra bladkniv, en skrapa 
med en särskild filt, en 
tyghandske, någon form av 
brytverktyg, ett par mindre 
skrapor för att kunna flika in 
folien i skarvar och vrår, en 
varmluftspistol, en tempe-
raturavläsare, ett måttband 
samt olika typer av tejper 
som vanlig maskeringstejp, 
smal maskeringstejp och 
skärtejp.

Du behöver också två 
former av rengöringsmedel: 
Steg ett är petroleumbase-
rat rengöringsmedel som 
inte dunstar och löser svår 
smuts som vanlig avfettning 
inte biter på. Steg två är ett 
något snällare spritbaserat 
rengöringsmedel som av-
lägsnar smuts, damm och 
fett och samtidigt neutrali-
serar petroleumrengörings-
medlet.

– Använder du ett petrole-
umbaserat rengöringsmedel 
så måste du alltid neutra-
lisera ytan igen med hjälp 
av ett spritbaserat rengö-
ringsmedel, säger Victor. Om 
ytan är ren nog kan det dock 
räcka med det spritbaserade 
rengöringsmedlet, men då 

måste ytan vara väldigt ren 
från början.

Hur fungerar det på en bil som 
har särskilt lackskydd? Eller 
keramisk lackbehandling?

– Allt sådant måste bort 
innan du kan foliera, svarar 
Victor. Annars får filmen 
inget ordentligt fäste. För 
en bil med helkeramisk 

lackbehandling finns ingen 
annan lösning än att ta bort 
lackskyddet helt, och det är 
ett arbete som kräver speci-
alkunnande.

Med den grundläggande 
kunskapen i minne är det 
dags att foliera. Hur det går 
till har vi samlat i en bildse-
rie, som förklarar arbetet 
steg för steg. q

Värm, sträck filmen 
och använd sedan-
skrapan för att arbe-
ta ut luftfickor från 
mitten och utåt.

STEG 1: 
Rengöring. För att 
ytan ska vara kliniskt 
ren bör du behandla 
den i två steg: först 
med ett petroleum-
baserat rengörings-
medel som löser 
svår smuts och inte 
dunstar och därefter 
med ett spritbaserat 
rengöringsmedel 
som löser upp det 
petroleumbaserade 
medlet. Om karossen 
är riktigt ren från bör-
jan kan det räcka med att bara använda det spritbaserade 
rengöringsmedlet. Var uppmärksam på om bilens kaross 
är lackbehandlad. All form av lackbehandling måste bort, 

även tungviktare som keramiska lackskydd.

STEG 2: 
Ytorna runt den yta som ska folieras maskeras med för-
del. De extra tejpbitarna (här placerade på motorhuvens 
sida) hindrar foliefilmen från att fästa helt och underlät-
tar om filmen behöver planeras om. Använder du skärtejp 
måste du ha marginal i båda ändar så att du har något att 

dra i när snittet ska dras.
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STEG 3: 
För att maximera för-
tjänsten och jobba mer 
hållbart så gäller det 
att minimera spillet. 
Mät med omsorg, och 
glöm heller inte att ta 
tillvara på spillbitar. De 
kan behövas när det 
är dags att foliera små 
detaljer.

STEG 4: 
Filmen läggs alltid 
med mittpunkt som 
utgångspunkt. Två 
personer är optimalt 
för att jobba med en 
helfoliering, men är 
du ensam kan magne-
ter användas för att 
hålla vinylfilmen på sin 
plats.

STEG 5: 
Det är värmen som 
aktiverar filmen 
och gör den töjbar. 
Sträck aldrig filmen 
samtidigt som du 
värmer. Vi tar det 
igen: Sträck aldrig 
filmen samtidigt som 
du värmer. 

STEG 6: 
Räkna med att du 
får arbeta långsamt 
och metodiskt. Kon-
centrera dig på att få 
till en mindre yta åt 
gången. Ju större yta, 
desto flera punkt-
mässiga omtag. Värm, sträck filmen och använd sedan-
skrapan för att arbeta ut luftfickor från mitten och utåt. 
Därefter är det bara att värma och sträcka igen. Arbetet är 
tålamodskrävande, men också belönande då du ser ytan 
långsamt växa fram. Kom ihåg: Börja alltid från mitten av 
arbetsytan och arbeta dig sedan utåt.
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Exempel på den mest grundläggande utrustning som du måste ha 
för att kunna utföra ett bra folieringsarbete. En uppsättning preci-
sionsskrapor, en bredare skrapa med filtduk, filthandskar, rengö-
ringsmedel, värmepistol, temperaturavläsare, magneter, olika typer 
av tejper (maskeringstejp förevisad på bild), specialkniv för att 
skära hela vinylfilmstycken samt bladkniv för precisionsskärning.
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STEG 7: 
När filmen ligger på sin 
plats, arbeta ut eventuella 
luftbubblor ut mot kanter-
na. Använd gummiskrapan 
och jobba metodiskt från 
mitten och utåt. Du kan 
behöva lyfta delar av filmen 

och upprepa  jobbet. 

STEG 8: 
Skär bort överflödet, 
men lämna alltid en viss 
marginal. Använd de min-
dre skrapverktygen för 
att slutligen flika in filmen 
ordentligt bakom precis 

alla skrymsle och vrår.

STEG 9: 
Exemplet med vår 
framskärm har inte 
krävt skärtejp. Det 
gjorde däremot arbe-
tet med backspegeln, 
som krävde en två-
stegsprocess. Om du 
använt skärtejp, så 
kom ihåg att sådan 
tejp alltid måste los-
sas i två steg. För tydlighetens skull bör det tilläggas att den 
breda tejpen som syns vid backspegelns underkant/fot på 
den här bilden inte ska förväxlas med skärtejp.

STEG 10: 
Det sista du gör är att släcka filmens minne så att filmen 
inte kryper tillbaka. Värmningen görs med varmluftspistol 
och temperaturmätare. Temperaturen ska vara prick 90 
grader Celsius när arbetet är över. Det är i synnerhet alla 
skarvar och filmens ytterkanter som det är extra viktigt att 
värma. Först därefter är arbetet klart. Ett bra folieringsjobb 
bör kunna sitta i flera års tid innan filmen börjar bli sliten.  En 
montör som fått in snittet bör klara att helfoliera en normal-
stor bil på två-tre arbetsdagar. För nybörjare finns förstås 
risken att det tar längre tid än så. 

Använder du ett petroleumbaserat 
rengöringsmedel så måste du  
alltid neutralisera ytan igen med  
hjälp av ett spritbaserat rengö-
ringsmedel.

Victor Palaic driver VN Vinyls som specialiserat sig på 
foliering av fordon. Tillsammans med samarbetspart-
ners till hans företag håller han regelbundet kurser i hur 
en bra foliering ska gå till. Kunderna är både privatperso-
ner och näringsidkare med intresse för att börja foliera 
på en mer omfattande basis. 
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Att skära med bladkniven och lägga exakt rätt tryck är en konst. Ett bra sätt att öva 
är att låtsas att filmens bakgrundspapper är plåten. Skär sedan remsor med bladkni-
ven. Skär du för löst så lossnar inte folien helt i de remsor du önskat. Skär du för hårt 
så blir det märken i bakgrundspappen, vilket hade motsvarat bilens plåt. Remsorna 
ska släppa perfekt och bakgrundspappret ska inte visa något spår alls av något kniv-
blad. Det är en knivig uppgift, som är precis lika avancerad som den låter.
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