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GEBRUIKSAANWIJZIGING en TIPS 

 

 
Bekleven 
van voorwerpen met  
 
GRAFITACK 225 & 226 
  
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 en zijn ze bekleefbaar? 
- Deze gemetaliseerde polyester film is ideaal voor binnengebruik maar kan ook kortstondig voor 

buitengebruik dienen. 

- Controleer de mesdruk van uw plotter alvorens alles uit te snijden. 
 

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. 

 

De Voorbereiding. 
 

- Uiteraard moet het te bekleven oppervlak eerst goed gereinigd worden. 

- Let op voor beschadigingen bij het gebruik van sommige bijtende producten. 

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

- Als er verzaagde panelen bekleefd moeten worden is het van groot belang dat ook de verzaagde randen 
van die panelen zuiver gemaakt worden. Doe dit met samengeperste lucht. In deze randen kruipt namelijk 

veel stof dat bij het kleven door het vinyl dikwijls elektrostatisch aangetrokken wordt en zich daardoor 

tussen vinyl en paneel positioneert. 
 

Tip 1: Bewaar uw met montagefolie voorzien materiaal plat op elkaar en vervorm het zo weinig mogelijk. Als je het 
toch moet oprollen, hou dan de montagefolie steeds aan de buitenkant van de rol. 

 

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 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 eerst een teststrip op het te 

beletteren oppervlak en ga na of het voldoende kleeft. 
 

De benodigdheden: 

- Spatel 
- Snijmesje 

- Voldoende licht 
- Rolletje kleefband 

- Meter, stift, potlood, … 
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De voorbereiding: 
- Positioneer de folie (met schutblad) over het oppervlak. Gebruik hiervoor papieren kleefband of een 

vetpotlood. 
- Vermijd snijden in de panelen of op glas. Dit kan krassen opleveren. 

- Breng enkele referentiepunten aan op de overgang vinyl - paneel zodat je gemakkelijk de juiste positie 

terug kunt vinden. 
 

Tip 3: Bij grote verklevingen is het dikwijls gemakkelijker werken als je na de positiebepaling uw stickers tussen de 
regels of letters door in stukken snijdt. 

 
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 spatel aan. Zorg er voor dat de lucht tussen het object en de 

folie steeds kan ontsnappen. 
- Een uitgebreide handleiding voor het kleven van Grafitack-folie, voorzien van montagefolie, vindt u op 

onze website www.grafityp.com. 

 

De eindafwerking. 
 
Juist verwijderen van de montagefolie bepaalt in grote mate uw eindresultaat. 

 

- Laat de folie zo lang mogelijk de kans om te hechten aan het oppervlak alvorens de montagefolie te 
verwijderen. 

- Trek montagefolie af onder een hoek van 180°. Dan wordt er minder trekkracht op de folie uitgeoefend en 
zullen er minder vlug luchtbellen onder in “gezogen” worden. 

- Kleine luchtbellen zullen na verloop van tijd vanzelf verdwijnen. Grotere luchtbellen moeten doorprikt 

worden. 
 

Reiniging en Onderhoud 
 

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. 

 

Verwijderen van het vinyl. 
 

De Grafitack 225 en 226 Serie 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 4: 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, paneel of etalage  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. 


