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PRODUCT-BULLETIN 

 

COLIBRI LAMINATEN 
PVC-VRIJE FILMS 
  
 

Opgemaakt op 5 februari 2016 
VOORLOPIG BULLETIN 

 
 

Beschrijving 
De Colibri PVC-vrije laminaten zijn milieuvriendelijke zachte transparante films op polyolefine-basis, voorzien van 
een drukgevoelige permanente watergebaseerde acrylkleefstof.  Deze kleefstof wordt beschermd door een 

hoogwaardig siliconenpapier. Dit lasvrij laminaat werd speciaal ontworpen ter bescherming van digitale prints. 
 

Kenmerken 
 Uitzicht: transparant glanzend, transparant mat, transparant satijn 
 De kwaliteit van deze laminaten zorgt er voor dat ze uitstekend geschikt zijn om, in combinatie met de 

Colibri print media, te gebruiken voor allerlei toepassingen op vlakke ondergrond. 
 In combinatie met de Colibri print media heeft het eindproduct bij juiste verwerking een 

levensduurverwachting van 3,5 tot 5 jaar bij buitengebruik (verticale aanbrenging, Midden-Europese 

omstandigheden) 
 Eenvoudig te reinigen 

 Goede chemische bestendigheid 
 

Toepassingsgebied 
De Colibri PVC-vrije laminaten zijn speciaal ontwikkeld om, in combinatie met de Colibri print media, aan de 
moderne vereisten van hun toepassingen te voldoen. Vlakke oppervlakken kunnen probleemloos bekleefd worden. 

 
   Andere toepassingen in overleg met Grafityp ! 
 

Beperkingen 
De beperkingen worden per product aangegeven op de desbetreffende product data sheets, waarvan de meest 
recente versie steeds terug te vinden is op de Grafityp website (www.grafityp.com).  

 

Garantie 
Voor de garantiebepalingen van de Colibri films verwijzen wij graag naar het algemene Grafiprint 

Garantiecertificaat, waarvan de meest recente versie steeds terug te vinden is op de Grafityp website 
(www.grafityp.com).  

 

Montage-Instructies 
 

 Laat geprinte media 24 tot 48 uren (of zelfs langer, al naar gelang de inkthoeveelheid) drogen en 
uitgassen alvorens deze te lamineren. 

 De Colibri laminaten dienen met een laminator op een print aangebracht te worden. 
 Laat na het lamineren de folie 24 uren rusten zodat de maximale kleefkracht tussen laminaat en print 

bereikt is. Begin pas daarna aan het aanbrengen van de folie op het substraat. 

 
Grafityp biedt opleidingen in verschillende niveaus aan om deze films op een vakkundige wijze aan te brengen. 

 

Richtlijnen en tips vindt U ook in de GrafiManual en op www.grafityp.com 

http://www.grafityp.com/
http://www.grafityp.com/
http://www.grafityp.com/
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Beschikbare Referenties 
De Colibri PVC-vrije laminaten zijn beschikbaar in de volgende versies : 

 

Productreferentie Beschrijving 
Dikte folie 

(DIN 53370)* 

Dikte folie+lijm+papier 

(DIN 53370)* 

LAM121 Transparent matt   70 µm  210 µm  

LAM130 Transparent satin 70 µm  210 µm  

LAM171 Transparent glossy 70 µm  210 µm  

 

*  De dikte van de Colibri laminaten kan licht variëren.  De vermelde waarden zijn een gemiddelde, verkregen uit 
een reeks metingen. 

 

Producteigenschappen 
Voor een gedetailleerd overzicht van de producteigenschappen verwijzen wij naar de desbetreffende product data 

sheets, waarvan de meest recente versie steeds terug te vinden is op de Grafityp website (www.grafityp.com).  
 

Opslaginstructies 
Alle Colibri materialen dienen steeds in hun originele verpakking en met de originele beschermingsflenzen te 

worden opgeslagen (bij voorkeur verticaal). 

Om kwaliteitsverlies te vermijden, dienen de Colibri materialen bovendien in geschikte omstandigheden te worden 
opgeslagen, d.w.z. bij een temperatuur tussen 10 en 20°C en een relatieve vochtigheid van 50 %. 

Onder deze omstandigheden kunnen deze Colibri materialen tot twee jaar worden opgeslagen. 
 

Reiniging en Onderhoud 
 Na aanbrenging kan de bekleefde ondergrond onmiddellijk met een stofdoek of een vochtige doek 

gereinigd worden. 

 Nadat de optimale hechting is verkregen (na enkele dagen), kan het bekleefde oppervlak onder normale 
omstandigheden gereinigd worden.  De volgende punten zijn hierbij van belang : 

 Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen. 

 Gebruik geen reinigingsmiddelen die sterke oplosmiddelen of alcohol bevatten. 
 Gebruik reinigingsmiddelen met een pH waarde tussen 3 en 11. 

 

Verwijderen 
 De Colibri laminaten worden steeds samen met hun onderliggende film verwijderd. 

 Indien een folie verwijderd wordt van een onderliggende folie, is het hoogstwaarschijnlijk dat de 
onderliggende print  beschadigd wordt. 

 
 

Belangrijk 
De gegevens vermeld in dit product-bulletin zijn gebaseerd op tests, die door Grafityp uitgevoerd werden, en die 
wij betrouwbaar achten.  De gegevens stellen steeds een gemiddelde, een minimum of maximum waarde voor, en 

dienen ook als dusdanig te worden beschouwd.  Zij dienen enkel ter informatie en bieden geen enkele garantie.  
Grafityp is niet verantwoordelijk voor enige schade, hetzij direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van 

de film.  Het is aan de gebruiker om uit te maken of het product al dan niet geschikt is voor zijn specifieke 

toepassing. 
 

Technische Service 
Voor antwoorden op uw technische vragen met betrekking tot de Colibri films kunt U steeds terecht bij onze 
technische dienst : 

 
De heer Richard van Ochten 

Centrum-Zuid 1539 
3530 Houthalen (België) 

Tel. :  +32-(0)11-600850 

e-mail :  tech.sup@grafityp.com  
website :  www.grafityp.com  

http://www.grafityp.com/
mailto:tech.sup@grafityp.com
http://www.grafityp.com/

