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GEBRUIKSAANWIJZIGING en TIPS 

 

Speciale toepassingen.  
                                                                     
Grafiprint VLOERLAMINATEN 
FLOOR en SOL 
op Grafiprint media.                                       
 

 

Voorafgaande opmerkingen. 
 

Vloerlaminaten beschermen uw print bij gebruik op een vloer.  

Op deze manier kan er een extra publiciteit gemaakt worden op vloeren, trappen, enz. 

 

Alhoewel de kwaliteit van onze materialen het wel zou toelaten raden wij buitengebruik af. Dit om de eenvoudige 

reden dat, ondanks dat het oppervlak gestructureerd is, vinyl toch glad is als het nat wordt. 

 

Deze materialen zijn ook met een plotter te versnijden. De mesdruk zal natuurlijk aangepast moeten worden. 

Langzamer snijden geeft ook een beter resultaat. 

 

De Grafiprint laminaten FLOOR en SOL worden bij voorkeur gecombineerd met Grafiprint S02P, S05S, S06S of 

S110P. Ook combinaties met Grafiprint S110P, S111P, S112P of S113P zijn mogelijk. 

 

De Voorbereiding. 
 

Het is vanzelfsprekend dat er gelamineerd wordt in een propere en stofvrije ruimte. 

Vermijd te allen tijde dat geprinte rollen op de grond staan alvorens ze gelamineerd zijn. (Aantrekken van 

stofdeeltjes) 

Zorg er ook voor dat er geen stof of vuil op uw kledij hangt, bv van het verzagen van panelen. 

Kom zo weinig mogelijk met je vingers in contact met de geprinte oppervlaktes of met de lijmlaag van het 

laminaat. 

 

Het Lamineren. 
 

Er bestaan verschillende manieren van lamineren: 

- Koud lamineren: kan voor de meeste toepassingen gebruikt worden. 

- Warm lamineren: is altijd beter om een degelijke hechting tussen print- en laminaat te verkrijgen. 

 

Volg de handleiding en besteed aandacht aan de veiligheidsinstructies die meegeleverd zijn met uw laminator. 

 

Laat je print steeds 24 tot 48 uren (of zelfs langer, al naar gelang de inkthoeveelheid) “uitluchten” alvorens te 

lamineren. 

 

Probeer indien mogelijk minstens 24 uur voor het aanbrengen van je print te lamineren. Dit garandeert een 

optimale hechting tussen Grafiprint media en Grafiprint laminaat. 

 

Tip 1: Verwijder eventueel overschot van laminaat langs de randen onmiddellijk na het lamineren met een cutter. 

Niets is zo vervelend als stukjes laminaat die aan je print blijven kleven bij het afrollen ervan. 

 

Het Kleven. 
 

Tip 2: 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 en het werkblad zuiver zijn want bij het verwerken is vinyl soms 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 het oppervlak en bekijk 

het resultaat.  
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- Als de teststrip te fel op het voorwerp kleeft of als er zich veel luchtbellen laten insluiten, dan betekent dit 

dat het niet voldoende voorbehandeld is. Doe opnieuw de isopropanol behandeling.  

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

(silicone)bescherming of vet op het oppervlak bevindt of dat het te kleven oppervlak poreus, stoffig of te 

ruw is. 

De benodigdheden: 

- Viltspatel 

- Snijmesje 

- Warme luchtpistool 

- Verlengkabel 

- Voldoende licht 

- Rolletje kleefband 

- Elektrische stroom 

- Meter, stift, potlood, … 

 

De voorbereiding: 

- Positioneer de folie (met schutblad) over het oppervlak.  

- Vermijd snijden in het oppervlak. 

- Breng enkele referentiepunten aan op de overgang vinyl-oppervlak zodat je later gemakkelijk de juiste 

positie terug kunt vinden. 

 

Het aanbrengen van de folie: 

- Verwijder het schutblad. 

- Positioneer de folie zonder plooien op de eerder aangebrachte referentiepunten. 

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

lijm steeds kan ontsnappen. 

 

Tip 3:  Leg een viltspatel nooit op de grond. Er komt zand in en zorgt de volgende keer voor krassen. 

 

De Eindafwerking. 
 

Kleine luchtbelletjes zullen na verloop van tijd vanzelf verdwijnen. Grotere luchtbellen moeten doorprikt worden om 

de lucht te laten ontsnappen. 

De optimale kleefkracht wordt na een drietal dagen bereikt. 

 

Reiniging en Onderhoud 
 

- Poetsen met een hoge druk 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 uw 

gelamineerde print 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. 

 

Verwijderen van het vinyl. 
 

De Grafprint materialen werden speciaal ontwikkeld om bij verwijdering geen lijmresten na te laten. Om het vinyl 

te verwijderen warm je deze het best op met een 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 4: Als er toch wat lijm blijft hangen is dit waarschijnlijk omdat het vinyl te warm is en de lijm te koud. Wacht 

eventjes tot de warmte zich doorgetrokken heeft 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 


