
    

 
 

GEBRUIKSAANWIJZIGING en TIPS 

 

 
Bekleven 
van voorwerpen met de  
 
GEF 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? Glas, panelen, plexi, polycarbonaat? 

- Hoe groot is het object? 

- Zijn er probleemzones? 
 

De GEF-folie is DE ideale folie om plexi en polycarbonaat te beletteren. 
 

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. 
 

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

 
Reiniging. 

- De te bekleven oppervlaktes moeten uiteraard zeer proper zijn. 

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

 

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 een teststrip op het oppervlak en 

controleer het resultaat.  
 

De benodigdheden: 
- Spatel 

- Snijmesje 

- Verlengkabel 
- Voldoende licht 

- Rolletje kleefband 
- Elektrische stroom 

- Meter, stift, potlood, … 



    

 
 

 

De voorbereiding: 
- Positioneer de folie (met schutblad) op het oppervlak. 

- Vermijd snijden in het oppervlak. 
- Breng enkele referentiepunten aan op de overgang van uw folie met het te kleven oppervlak zodat je later 

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. 

- Een plastic spatel wordt gebruikt voor het aandrukken van de GEF-folie als deze voorzien is van een 
montagefolie. 

- 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 folie vindt u op: http://www.grafityp.com. 

 
Tip 3:  Rechtlijnige vervormingen zijn voor GEF-folie geen probleem. Je kunt deze folie niet op de traditionele wijze 

wrappen maar hij kan wel progressief “ingelegd” worden. Hiervoor kleef je eerst het grootste deel voor de 

vervorming vast en snij je daarna de montagefolie door zodat je gemakkelijk in stukken kunt verder werken. 
 

Tip 4: Leg een viltspatel nooit op de grond. Er komt zand in en dat zorgt de volgende keer voor krassen. 
 

De eindafwerking. 
 
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. 
 
Dikwijls is de klant al terug om zijn “onmisbare bestelling” af te halen. Het is nochtans van groot belang dat de 

folie rustig kan gewennen aan zijn nieuwe oppervlak. Probeer daarom steeds 1 dag op voorhand het werk af te 
hebben om plotse temperatuurschommelingen te vermijden. 

 

Reiniging en Onderhoud 
 

GEF is een zachte materie. Het onderhoud beperkt zich daardoor tot het gebruik van niet schurende 
schoonmaakmiddelen, zonder sterke solventen of bijtende middelen. 

Poetsen met een hoge druk reiniger wordt steeds afgeraden. 

 

Verwijderen van het vinyl. 
 

De GEF-serie biedt u een hele reeks voordelen. Maar na verloop van tijd zal deze folie niet meer gemakkelijk in 

grote stukken te verwijderen zijn. Geen probleem dus voor korte tot middellange toepassingen en voor permanent 

blijvende toepassingen op panelen e.d. 
Wagenbelettering wordt afgeraden. Gebruik daarvoor onze Graficast-serie. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

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 


