
3M Press-On Optica Prisma  
                                           Fresnel Prisma, speciale correctie voor o.a. dubbelzien, scheelstand enz. 

 

 

Deze Press-on Optica wordt toegepast op de gehele binnenkant van het brillenglas.  

Volg stap-voor-stap deze instructies voor het vormgeven en toepassen van Press-On Optica. 

  

Vermijd blootstelling van Press-On Optica aan stof, vuil of vet tijdens het aanbrengen.  

De basis oriëntatie van de Press-On is aangegeven met het woord "base."  

Het gladde oppervlak moet naar de binnenkant van de bril.   

 

 Montage van de Press-On met het brillenglas uit het montuur.  
Bij gebruik van een schaar: 

Plaats de Press-On op de juiste stand (let op de "base.") aan de binnenkant van het glas.  

Knip met een schaar de Press-On zo dicht mogelijk langs de rand van het brillenglas op het model van het glas. De 

Press-On Optica is nu klaar om te worden geplaatst. 

 

Bij gebruik van een scheermesje: 

Snij zorgvuldig de Press-On gelijk met de schuine rand (achterkant) van het brillenglas.  

De Press-On Optica is nu klaar om te worden geplaatst. 

 

Montage met het brillenglas nog in het montuur. 

Plaats de Press-On op de juiste stand (let op de "base.") aan de binnenkant van het glas. Markeer met een viltstift de 

vorm van het brillenglas op de Press-On Optica net binnen de montuurrand.   

Verwijder nu de Press-On Optica van het brillenglas en knip deze zorgvuldig binnen de lijn op maat. De Press-On 

Optica is nu klaar om te worden geplaatst.  

 

LET OP: De Press-On Optica mag na het snijden of knippen het brillenglas niet overlappen en het montuur niet 

raken.  

 

Uiteindelijke toepassing/plaatsing van de Press-On Optica op het brillenglas. 

  

Was zowel het brillenglas als de Press-On met een zwakke oplossing van vloeibaar afwasmiddel (vrij van lotion) 

om vet en vuil te verwijderen. Goed naspoelen met schoon water.  

 

Dompel nu de bril en de nog niet opgeplakte Press-On Optics in een kom met lauw water of hou ze onder een 

lauw/warme stroom van stromend kraanwater.  

 

Plaats de Press-On Optica met de gladde zijde naar de binnenkant van het brillenglas. 

Haal de bril uit het water,  schuif de Press-On Optica voorzichtig op zijn plaats.   

Veeg/druk eventuele luchtbellen voorzichtig weg met bijv. de binnenkant van uw duim. 

Droog zowel het glas als de Press-On voorzichtig door te deppen met een pluisvrije doek.  

 

 OPMERKING: Bij toepassing op een kunststof brillenglas, is de Press-On Optica moeilijk te verschuiven.  

 

Inspecteer de randen van de Press-On Optica zodat er geen overlapping optreedt op het brilmontuur, knip of snij 

eventuele overlappingen alsnog weg.  

Verwijder de Press-on, indien stofdeeltjes (goed zichtbaar tegen een donkere achtergrond) gevangen zitten tussen 

uw Press-On Optica en het brillenglas, en was deze dan eerst weer.  

  

De Press-On voorzichtig behandelen gedurende de eerste 24 uur na het aanbrengen. 

  

Grijze vlekken die zijn ontstaan zijn tijdelijk en verdwijnen meestal als het drogen is voltooid.  

Alcohol wordt niet aanbevolen voor reinigen van de Press-On en uw brillenglazen. 

 
 


