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ECOFILM MHF 
Folie pentru dezaburirea oglinzilor 

SISTEM EFICIENT PENTRU MENŢINEREA OGLINZII COMPLET 

USCATA 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCŢIUNI DE MONTARE 
ACESTE INSTRUCŢIUNI TREBUIE URMATE ÎMPREUNĂ CU 

INSTRUCŢIUNILE DE INSTALARE ALE PRODUCĂTORULUI OGLINZII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOADEZIV – Se fixeaza pe spatele oglinzii VEDERE DIN SPATE – A se aşeza cu faţa la perete 
 

 
 

I. CONEXIUNEA ELECTRICĂ 
Folia ECOFILM MHF trebuie conectata la circuitul de iluminat astfel încât să fie activat când lumina este pornită sau la un 
comutator separat, cum preferaţi. Asiguraţi-vă că persoana care instalează folia ECOFILM MHF are calificările 
prevăzute de legislatia din ţara dvs. 
Cablurile de alimentare sunt colorate conform următorului cod: 

ALBASTRU ….NEUTRU  
MARO ……….. FAZĂ 

Firele trebuie să fie acoperite şi inaccesibile, conform standardelor de siguranţă  relevante. 

Tensiune de alimentare 230 Volţi, Clasa Protectie II, IP 44.  
Amplasari MULTIPLE: Daca aveti mai multe folii ECOFILM MHF montate pe o singură oglindă, trebuie legate în paralel. 
Aveţi grijă ca alimentarea cu energie să fie suficientă pentru a prelua sarcina! 

Toate piesele metalice care înconjoară oglinda trebuie să fie împământate şi să respecte regulamentele de cablare . 



II. DATE TEHNICE 
 

Tip Putere (W) Dimensiune (mm) Tensiune (V) 
MHF 12 12,5 274 x 252 230 
MHF 25 25 274 x 574 230 

MHF 50 50 524 x 519 230 
MHF 100 100 524 x 1004 230 

 

III. MONTAREA F o l i e i  ECOFILM MHF 
Trebuie montata direct pe spatele oglinzii. Poate fi furnizata prin comandă specială pentru montare pe perete, dar trebuie 
să fie în contact cu oglinda pentru a obţine rezultate optime. 

 

IV. ECOFILM MHF – ATAŞAREA PE OGLINDĂ 
1. Tăiaţi o cavitate în perete care să găzduiască blocul terminalului (daca oglinda se fixeaza pe perete) 
2. Marcaţi spatele oglinzii pentru a indica unde urmează să montaţi folia ECOFILM MHF. 
3. Verificaţi dacă spatele oglinzii este curat şi uscat. 
4. Dezlipiţi hârtia de protecţie de pe faţa foliei ECOFILM MHF 
5. Poziţionaţi o margine a foliei ECOFILM MHF pe spatele oglinzii ţinând marginea opusă departe de oglindă. 
6. Presaţi uniform pe întreaga folie ECOFILM MHF, pe măsură ce este lipita treptat pe spatele oglinzii. 
7. Continuaţi până când folia ECOFILM MHF este complet plata pe spatele oglinzii fără bule de aer. 
8. Asamblaţi oglinda pe perete. 

(Atenţie: Din cauza dilatării, fixarea oglinzii pe cadru este recomandată pentru oglinzi mari.) 

IMPORTANT: 
PENTRU A EVITA AVARIEREA OGLINZII, CONFORM PRACTICII  NORMALE TREBUIE RESPECTATE URMĂTOARELE 
PUNCTE: 

1. Asiguraţi-vă că peretele este tare, plat, drept şi uscat. 
2. Oglinda trebuie să fie plată pe întreaga suprafaţă, pentru a preveni crăparea ei. 
3. Şuruburile nu trebuie strânse foarte mult şi trebuie reglate uniform pentru a vă asigura că oglinda este plată . 
4. Nu aşezaţi nimic pe suprafaţa oglinzii ca re să  împiedice complet  dis iparea  călduri i . 

5. Dacă folia ECOFILM MHF urmează să fie instalata în spatele oglinzilor cu forme neregulate sau dacă oglinda a 
fost slăbită în vreun mod, trebuie să aveţi grijă să nu creaţi alte presiuni suplimentare. 

NOTĂ: Folia ECOFILM MHF nu trebuie tăiata sau perforata deoarece acest lucru va avaria izolaţia, făcând-ul 
nesigur. Deşi ECOFILM MHF este conceput să funcţioneze continuu în deplină siguranţă , se recomandă să fie 
oprit odată cu lumina  sau comutatorul său . 
Folia ECOFILM MHF nu trebuie să fie accesibila odată ce este instalata. 

PRODUCĂTORUL/FURNIZORUL NU POATE FI RESPONSABIL PENTRU AVARIEREA PROVOCATĂ DE 
INSTALAREA NECORESPUNZATOARE. 

V. GARANŢIE 
Producătorul oferă  o garanţie de  24 luni pentru funcţionalitatea  foliei ECOFILM MHF. Aceasta începe de la 
data instalării pe care o înregistraţi  în certificatul de garanţie  (instalarea trebuie realizată în termen de cel 
mult 6 luni de la data vânzării ), cu condiţia ca: 

 Să prezentaţi certificatele de garanţie şi cumpărare . 

 Să fi urmate în mod corespunzător instrucţiunile din acest ghid de instalare  
Trebuie să trimiteţi certificatele  de garanţie în scris companiei care a efectuat instalarea sau, dacă este cazul , 
producătorului . 

 

Data vânzării: 

Tipul produsului: Semnătură, ştampilă 
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