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PRODUCT-BULLETIN 

 

GRAFITACK 
100 Serie  
 

 
Opgemaakt op 12 maart 2012 

VOORLOPIG BULLETIN 
 

 

Beschrijving 
De Grafitack 100 serie is een zachte cadmium-vrije monomere gekalanderde PVC-film, voorzien van een 

drukgevoelige permanente acrylkleefstof.  Deze kleefstof wordt beschermd door een hoogwaardig siliconenpapier.  
Voor een goede herkenbaarheid is het rugpapier voorzien van een blauwe bedrukking. 

 

Kenmerken 
 Uitzicht :  glanzend en mat. 

 Hoge opaciteit. 
 Zeer goede bestendigheid tegen weersinvloeden, met een levensduurverwachting van 3 tot 5 jaar bij 

buitengebruik op een vlakke ondergrond, midden-Europees klimaat en bij verticale toepassing 

 Mits aangepaste mesdruk vlot te snijden op de standaard snijplotters 
 Eenvoudig te reinigen 

 

Toepassingsgebied 
De Grafitack 100 serie werd speciaal ontwikkeld voor korte tot middellange toepassingen (3 tot 5 jaar) op een 

vlakke ondergrond.  Denk daarbij aan reclame-acties op winkelramen, feestdecoraties, seizoenaanbiedingen, 
werfborden, reclameborden, enz…  Daarnaast kan de Grafitack 100 serie voor alle mogelijke binnentoepassingen, 

zoals signalisatie, beursbelettering, magazijnen, enz… ingezet worden. 
 
 �  Andere toepassingen in overleg met Grafityp ! 
 

Beperkingen 
De beperkingen worden per productgroep 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 Grafitack 100 serie verwijzen wij graag naar het algemene Grafitack & Graficast 
Garantiecertificaat, waarvan de meest recente versie steeds terug te vinden is op de Grafityp website 

(www.grafityp.com).  

 

Montage-Instructies 
Grafityp voorziet in opleidingen om de Grafityp films op een professionele en vakkundige wijze aan te brengen. 
 

Richtlijnen en tips vindt u ook in de GrafiManual. 

 

Beschikbare Referenties 
De Graftack 100 films zijn beschikbaar in de volgende kleuren : 
 

Reference Colour  Reference Coulour  

    
101 white matt 181 white glossy 
106 black matt 187 black glossy 
100 white matt 160 canary yellow glossy 
102 yellow matt 161 egg yellow glossy 
103 light blue matt 162 signal red glossy 
104 green matt 163 forest green glossy 
105 tomato red matt 164 light blue glossy 
110 lilac matt 165 medium blue glossy 
111 blue matt 166 impuls blue glossy 
112 purple matt 167 night blue glossy 
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113 pink matt 168 aqua green glossy 
114 red matt 169 cardinal red glossy 
115 mocka matt 170 beige glossy 
116 brown matt 171 lemon yellow glossy 
117 light grey matt 172 orange yellow glossy 
118 dark grey matt 173 cornflower blue glossy 
119 orange matt 174 dark blue glossy 
120 beige matt 175 light green glossy 
121 lemon yellow matt 176 fir green glossy 
122 orange yellow matt 177 medium green glossy 
123 cornflower blue matt 178 dark burgundy glossy 
124 dark blue matt 179 dark brown glossy 
125 light green matt 182 yellow glossy 
126 fir green matt 183 orange glossy 
127 medium green matt 184 blue glossy 
128 dark burgundy matt 185 green glossy 
129 dark brown matt 186 tomato red glossy 
  188 lilac glossy 
  189 purple glossy 
  190 pink glossy 
  191 red glossy 
  192 mocka glossy 
  193 brown glossy 
  194 light grey glossy 
  195 dark grey glossy 
  196 sapphire blue glossy 
  150* Transparent glossy 
* 50 micron dik 

 

Producteigenschappen 
Voor een gedetailleerd overzicht van de producteigenschappen verwijzen wij naar de desbetreffende product data 
sheet, waarvan de meest recente versie steeds terug te vinden is op de Grafityp website (www.grafityp.com).  

 

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

worden opgeslagen (bij voorkeur verticaal). 
Om kwaliteitsverlies te vermijden, dienen de Grafitack 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 Grafitack materialen tot twee jaar worden opgeslagen. 
 

Reiniging en Onderhoud 
 Nadat de optimale hechting is verkregen, kan de folie 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. 
� Borstels van een wasstraat kunnen krassen achterlaten in de folie. 

 Hardnekkig vuil, zoals dode insecten, hars, enz…, dient onmiddelijk te worden verwijderd.  Het beste 

resultaat wordt verkregen met warm water en een zeepoplossing.  Gebruik geen agressieve of schurende 
reinigingsmiddelen. 

 
Meer informatie vindt u ook in de GrafiManual. 
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Verwijderen 
 De Grafitack 100 films kunnen zonder lijmtransfer verwijderd worden met behulp van een 

heteluchtpistool, op voorwaarde dat de opgegeven levensduur van de film nog niet verstreken is. 
 Indien de opgegeven levensduur van de film verstreken is, kan de lijm verwijderd worden met 

isopropanol. 

 Indien een folie verwijderd wordt van een onderliggende  folie, is het mogelijk dat deze beschadigd 
wordt. 

 
Meer informatie vindt u ook in de GrafiManual. 

 

Opmerkingen 
Om een optimaal resultaat te bekomen, raden wij U aan de ondergrond steeds met isopropanol te reinigen en/of 

een low-tack application tape te gebruiken ! 
Vermits de kleur van de folie bij elke productie minimaal kan verschillen, raden wij U aan geen folies met een 

verschillend batchnummer in eenzelfde en kritische opdracht te gebruiken.  Het daartoe in aanmerking te nemen 

nummer bestaat uit de eerste 5 cijfers van het 7-cijferig batchnummer. 
 

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 Grafityp 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 :  export@grafityp.com   

website :  www.grafityp.com  

  


