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GEBRUIKSAANWIJZIGING en TIPS 

 

 
Bekleven  
Van GLAS met de 
 
 
GLASDECOR Zandstraal-effect Serie. 
 

Voorafgaande opmerkingen. 
 

De Glasdecor Zandstraal-effect Serie biedt veel meer mogelijkheden dan alleen maar “een raampje toekleven”. 
Je kunt de materialen perfect met elkaar combineren. Een retro design is even goed uit te voeren als een hyper 

modern design. 
Tientallen combinatiemogelijkheden onderscheiden uw ontwerp van een ander. 

Meer discretie op het bureel, de badkamer of de keuken nodig? Geen direct zonlicht in de kamer gewenst? Last 

van binnenglurende buren? 
Gebruik dan de Glasdecor Zandstraal-effect Serie. (TR100, TR101, TR111, TR112, TR113, TR114, TR120, TR121, 

TR122) 
Een combinatie van deze folies zorgt voor verrassende effecten. 

 

Een korte voorafgaande studie zal u veel tijd uitsparen en u een beter eindresultaat geven. 
Controleer daarom even de volgende punten: 

 
- Zijn de ramen zuiver? Het kleinste verfspatje of zandkorrel moet weg alvorens te kleven. 

- Zijn er nog siliconesporen aan de randen te vinden? 
- Waar staat de zon als je ramen moet gaan kleven? Direct zonlicht maakt het raam te warm om 

probleemloos te kleven. 

- Binnen- of buitenkant kleven? Een etalagevenster waar fietsen tegen geparkeerd worden, daar komen 
krassen op… 

 

De Voorbereiding. 
 

Reiniging. 
- Was de ramen grondig. 

- Voel met je handen of er geen kleine korreltjes op het venster achtergebleven zijn. Deze kun je 
gemakkelijk met een spatel of verfschraper verwijderen. 

- Zorg er zeker voor dat vensterbanken, dorpels en de vloer net onder het raam ook gewassen en stofvrij 

zijn. 
- Demonteer klinken en handvaten. Dat neemt wat extra voorbereidende tijd in beslag maar het 

eindresultaat gaat mooier en sneller uitgevoerd zijn. 
- Ontvet met isopropanol. 

 

Het Kleven. 
 

Tip 1: Moet je 100 dezelfde ramen in een hotel kleven? Laat dan een spatie van een centimeter tussen de folie en 
het kozijn. Zo vermijd je het kleven op de siliconenrand van het raam, iets wat later alleen maar problemen zou 

geven. 

Tip 2: Zorg er voor dat er in de nabijheid geen stof geproduceerd wordt. Het kleinste korreltje vuil lijkt veel groter 
als het tussen de TR-folie en het raam blijft hangen. 

Tip 3: Gebruik nooit andere folie dan de glass decor serie, transparante folie of de WG15R om ramen toe te kleven. 
Andere folie geeft bij zonlicht spanningen waardoor er barsten kunnen ontstaan. 

 
De verkleving gebeurt droog als er met montagefolie gewerkt wordt. 

 

Grote stukken zonder montagefolie worden best nat (zeepsop) aangebracht. 
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De benodigdheden: 
- Spatel 

- Snijmesje 
- Voldoende licht 

- Rolletje kleefband 

- Meter, stift, potlood, … 
 

De voorbereiding van het kleven: 
- Positioneer de folie (met schutblad) op het raam. 

- Vermijd snijden in het glas. Dat kan krassen opleveren. Indien je toch moet snijden gebruik je hiervoor 
uitsluitend inox mesjes. 

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

kunt vinden. 
 

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 raam en de 
folie steeds kan ontsnappen. 

 
Tip 4: Montagefolie verwijderen na nat kleven is niet aan te raden. Als dat toch nodig is, laat dan alles 24 uren 

drogen alvorens de montagefolie af te trekken. 
Tip 5: Bij nat kleven maak je niet alleen de ramen nat, het is ook gemakkelijk als je de folie aan de achterzijde nat 

maakt. 

Tip 6: De spuitfles uit je tuinhok waar je normaal het onkruid mee besproeit kan hier dienst doen als je veel moet 
natspuiten. 

Tip 7: Leg een spatel nooit op de grond. Er komt zand in en dat zorgt de volgende keer voor krassen. 
Tip 8: Opletten met vingerafdrukken! Die zie je aan beide zijden van het raam en verdwijnen maar moeilijk. 

 

De eindafwerking. 
 

Zeer kleine luchtbelletjes zullen na verloop van tijd vanzelf verdwijnen. Grote luchtbellen zouden niet aanwezig 
mogen zijn, dit duidt op een tekort aan vloeistof bij nat kleven. 

Snij de folie door in de gleuven waar glas tegen elkaar komt. Dan geraakt er nooit water van de ramenwasser 

tussen en voorkom je nadien vuile strepen. 
 

Reiniging en Onderhoud 
 

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

schoonmaamiddelen, zonder sterke solventen of bijtende middelen. 
Reinigen met een hogedruk-reiniger wordt steeds afgeraden. 

 

Verwijderen van het vinyl. 
 

Onze 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. Doe dit niet te lang op dezelfde plaats, het glas zou 

kunnen barsten. 
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 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 glas 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 


