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GEBRUIKSAANWIJZIGING en TIPS 

 

 
Bekleven en wrappen 
van voorwerpen met de  
 
GRAFICAST Serie. 
  
Voorafgaande opmerkingen. 
 

Een korte voorafgaande studie zal u veel tijd uitsparen en u een beter eindresultaat geven. Controleer daarom 

even de volgende punten: 
 

- Welk soort oppervlak moet er bekleefd worden? 
- Zijn er sporen van herstellingen te zien? 

- Zijn er roestplekken aanwezig? 

- Zijn er plastic onderdelen die gewrapt moeten worden? 
- Zijn er rivetten of andere oneffenheden te overkleven? 

- Moeten er een silicone afsluitnaden bedekt worden? 
- Hoe groot is het object? 

- Zijn er probleemzones? 

 
Om te wrappen met Graficast is het aangeraden de films te lamineren met LAMX40 

Voor gewone beletteringen hoeft dit niet. 
 

Leg al de benodigde toestellen en materialen klaar binnen handbereik alvorens het werk te beginnen. 
Denk aan je veiligheid en je gezondheid. Besteed de nodige aandacht aan de veiligheidsvoorschriften van de 

leveranciers bij gebruik van elektrische toestellen en de producten die voor een succesvolle afwerking nodig zijn. 

 
Houd rekening met de geldende wetten in uw land. Als je bv een achtervenster volledig wil toekleven moet het 

voertuig meestal over 2 buitenspiegels beschikken. Ook de toegelaten hoogte van een zonneband varieert in 
verschillende landen. 

 

De Voorbereiding. 
 

Tip 1: Gebruik steeds Grafityp materialen van dezelfde soort. Combineer geen Graficast-folie met bv Grafitack-folie 
op elkaar. Deze hebben verschillende eigenschappen en kunnen het eindresultaat beïnvloeden. 

 

Tip 2: Ga na of je bepaalde plastic materialen wel kunt bekleven. Dit is gemakkelijk te doen. Reinig het onderdeel 
zeer grondig en doe de druppel-test. Als je water over dat onderdeel giet mag het geen druppels vormen. Indien 

dit wel gebeurd is dat materiaal met geen enkel product te bekleven. Een gestructureerd oppervlak vermindert 
uiteraard ook de hechting en dat is af te raden. 

 
Reiniging. 

- Voertuigen moeten minstens 1 dag voor het bekleven ervan grondig gewassen worden. 

- Was het voertuig met een gewoon detergent en spoel het overvloedig af of ga naar de car wash. Zorg 
ervoor dat stof, zand of modder niet achterblijven in kleine spleten of holtes. Blaas met perslucht alle 

kieren en beschermstrips van het voertuig droog. 
- Demonteer daarom beschermstrips, nummerplaat, antenne, spiegels, ruitensproeiers.  

- Laat het voertuig na het wassen een nachtje acclimatiseren in de werkplaats. 

- Zorg er voor dat alle wax en polierproducten van het voertuig verwijderd zijn. Die zijn meestal nog 
aanwezig als het om nieuwe voertuigen gaat. Deze moeten verwijderd worden met industriële 

reinigingsproducten of een siliconenverwijderaar. (isopropanol is daarvoor niet voldoende) 
- Let op voor beschadiging aan rubberen en plastic onderdelen bij het gebruik van sommige bijtende 

producten. 

- Als alles zeer zuiver is wordt het volledige oppervlak met isopropanol nagereinigd. Isopropanol verwijdert 
alle achtergebleven detergenten. 

- Andere te bekleven objecten moeten steeds goed gereinigd en ontvet worden alvorens het wrappen ervan 
aan te vatten. 
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Tip 3: Vraag aan je klant of je de kleine 3D teksten op het voertuig mag verwijderen. Deze kleine teksten zoals 
4x4, Turbo, 2.0D enz. zijn d.m.v. warmte gemakkelijk te verwijderen. Als je het voorzichtig doet kun je ze nadien 

met lijmstrips terug zetten. 
Het spaart veel tijd uit bij de definitieve belettering en laat in de meeste gevallen ook een mooier ontwerp toe. 

Haal ook zoveel mogelijk rubberdichtingen van de wagen af. Het is raadzaam het vinyl tot onder de rubbers door 

te kleven zodat een optisch mooie afwerking kan gebeuren. 
 

Het Kleven. 
 

Tip 4: Zorg er voor dat er in de nabijheid geen stof geproduceerd wordt, dat de benodigde omgevingstemperatuur 

bereikt is en dat er geen direct zonlicht of te warmtebron het werk kunnen bemoeilijken. Zorg er ook voor dat de 
vloer zuiver is want bij het verwerken is vinyl dikwijls statisch geladen en trekt zo gemakkelijk stof aan. 

 
De verkleving gebeurt droog. 

 
Doe eerst enkele testen. Zij kunnen u veel werk besparen. Kleef daarom een teststrip op de carrosserie en op een 

zijvenster en vergelijk het resultaat.  

- Als de teststrip beduidend feller op de carrosserie kleeft dan op het raam of als er zich veel luchtbellen 
laten insluiten, dan betekent dit dat het voertuig onvoldoende voorbehandeld is. Herhaal  de isopropanol 

behandeling.  
- Als de teststrip niet voldoende kleeft betekent dit dat er zich waarschijnlijk nog een zeer fijn laagje 

(silicone)bescherming op het voertuig bevindt. De voorbehandeling moet opnieuw gebeuren. 

 
De benodigdheden: 

- Viltspatel 
- Snijmesje 

- Zachte, propere en pluisvrije handschoenen (glove1) 
- Warme luchtpistool 

- Verlengkabel 

- Voldoende licht 
- Rolletje kleefband 

- Elektrische stroom 
- Meter, stift, potlood, … 

 

De voorbereiding: 
- Positioneer de folie (met schutblad) over het voertuig. Gebruik hiervoor papieren kleefband of magnetische 

houders. 
- Vermijd snijden in de carrosserie. Dit kan krassen en later zelfs corrosie opleveren. 

- Breng enkele referentiepunten aan op de overgang vinyl-carrosserie zodat je gemakkelijk de juiste positie 
terug kunt vinden. 

 

Tip 5: Bij grote carrosserievervormingen (bv. bij valse vensters in camionetten) kun je gebruik maken van 
Grafiprimer. Dit product verbetert het kleefresultaat. Breng een dun laagje Grafiprimer met een doekje aan en laat 

het voldoende drogen. Wrijf daarna de witte waas weg en de hechting zal op deze plaats sterk verbeteren. 
Opmerking: door deze behandeling kleeft de lijm soms zo fel op de carrosserie dat als men nadien het vinyl 

verwijdert de lijm op de carrosserie kan blijven hangen. 

 
Het aanbrengen van de folie: 

- Verwijder het beschermblad van de folie. 
- Positioneer de folie zonder plooien op de eerder aangebrachte referentiepunten. 

- Wrijf de folie in vlotte bewegingen met de viltspatel aan. Zorg er voor dat de lucht tussen het object en de 

folie steeds kan ontsnappen. 
- Om de folie soepel te maken gebruikt u een heteluchtpistool. 

- Een uitgebreide handleiding voor het wrappen vindt u op: http://www.grafityp.com. 
- Een uitgebreide handleiding voor het kleven van Graficast-folie, voorzien van montagefolie, vindt u op 

http://www.grafityp.com. 
- Snij het overtollige vinyl pas af nadat deze volledig afgekoeld is. 

 

Tip 6: Indien alleen fel gebogen objecten zoals sommige spatborden bekleefd moeten worden, begin je het vinyl 
steeds vanaf het midden aan te wrijven. Dit om de uiteindelijke vervorming naar alle kanten gelijkmatig te 

verdelen. 
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Tip 7: Als Graficast-folie met montagefolie op gebogen oppervlakken aangebracht moet worden is het handig de 
montagefolie tussen de letters in door te snijden. 

Tip 8: Leg een viltspatel nooit op de grond. Er komt zand in en dat zorgt de volgende keer voor krassen. 
 

De eindafwerking. 
 
Dikwijls is de klant al terug ter plaatse om zijn “onmisbaar” voertuig af te halen. Het is nochtans van het grootste 

belang dat het voertuig nog “nageföhnt” wordt.  
 

- Alle randen en diep ingewerkte plaatsen moeten opnieuw opgewarmd worden om de 

oppervlaktespanningen eruit te halen. Zo niet zal het vinyl zich terug in zijn oorspronkelijke staat willen 
herstellen en bestaat de kans dat hij op bepaalde plaatsen zal loskomen. Dit gebeurt met een temperatuur 

van 350°op het display van de heatgun (=90° op de carrosserie). Blijf uiteraard de föhner bewegen zodat 
er geen verbrandingsplekken gevormd kunnen worden. 

- Kleine luchtbelletjes zullen na verloop van tijd vanzelf verdwijnen. Grotere luchtbellen op vlakke delen 
moeten doorprikt worden om de lucht te laten ontsnappen. 

 

Na het werk. 
 

- Laat het voertuig een nacht met rust om zich aan zijn nieuw jasje aan te passen. Laat het daarvoor in de 
verwarmde ruimte staan om rustig af te koelen. 

 

Reiniging en Onderhoud 
 

- Na een drietal dagen kan het voertuig zonder problemen door een car wash. Borstels kunnen wel krassen 

veroorzaken. 
- Poetsen met een hogedruk-reiniger wordt altijd afgeraden. 

- Vinyl is een zachte materie. Het onderhoud beperkt zich daardoor tot het gebruik van niet schurende 

schoonmaakmiddelen, zonder sterke solventen of bijtende middelen. Om wat extra glans te geven kan het 
voertuig na verloop van tijd “gepolierd” worden. Dit dient echter uitsluitend te gebeuren met speciale 

daarvoor verkrijgbare producten. De oude toepassing “wax on – wax off” met polijstpasta’s is hier zeker 
niet van toepassing. 

- Hardnekkig vuil zoals vliegen, hars, enz…, dient onmiddellijk verwijderd te worden met warm water en een 
zeepoplossing. 

 

Verwijderen van het vinyl. 
 

De Graficast materialen werden speciaal ontwikkeld om bij verwijdering ervan geen lijmresten na te laten. Om het 
vinyl te verwijderen warm je deze het best op met je heat gun. Trek het vinyl los onder een hoek van 90°. 

Als er toch wat lijm achter blijft kan deze verwijderd worden met isopropanol. 

 
Tip 9: Als er toch wat lijm blijft hangen is dat dikwijls omdat het vinyl te warm is en de lijm te koud. Wacht 

eventjes tot de warmte zich voornamelijk tussen carrosserie en lijmlaag bevindt en dan zal het beter lukken. Na 
een beetje oefening vind je zeker het juiste evenwicht tussen verwarmen en verwijderen. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Deze GrafiManual is geen volledige handleiding. Zij dient slechts als hulpmiddel om een idee te vormen van de 
mogelijkheden en het verwerken van de bovenvermelde producten. Uitgebreide informatie over deze producten 

vindt u in de product data sheets en op www.grafityp.com. 


