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WAT IS GRAFIWRAP ?
GrafiWrap is de geregistreerde merknaam van Grafityp materialen die gebruikt worden
voor het “wrappen” van een voertuig. Dit kan ofwel een combinatie zijn van een witte
gegoten Grafiprint printfilm en een transparant gegoten Grafiprint laminaat, ofwel een
GrafiWrap Automotive & Deco (AMD) film.

WAT IS SLIDE & WRAP ?
De nieuwste generatie GrafiWrap films maakt gebruik van een speciale lijmtechnologie.
De belangrijkste eigenschappen van deze technologie zijn :
-

lage aanvangskleefkracht
hoge eindkleefkracht
goede slideability
goede herpositioneerbaarheid

Het wrappen van een voertuig ging nooit gemakkelijker en/of sneller, dankzij deze
producteigenschappen.

WELKE FILMS BESCHIKKEN OVER DE SLIDE & WRAP TECHNOLOGIE ?
Op dit ogenblik beschikken de volgende Grafityp films over de “Slide & Wrap”
technologie :
-

Grafiprint GT38SL (witte glanzende gegoten PVC film – air escape lijm)
GrafiWrap AMD film GSCx03, Ex37, Ex45, Ex63, Ex71, Ex72, Ex79

Nog meer Grafityp films zullen geleidelijk volgen.

FULL COLOUR PRINTS - VOORBEREIDING
Full colour prints worden geprint op een gegoten Grafiprint PVC film en gelamineerd
met een gegoten Grafiprint PVC laminaat.
Alvorens de print te lamineren, moet men er voor zorgen dat die volledig heeft kunnen
drogen (minstens 48 uren). Indien de print veel zwarte zones bevat, wordt een
droogtijd van 72 uren aanbevolen. Dit zorgt er voor dat alle solventgassen hebben
kunnen uittreden (het zogenaamde “uitgassen”). Het niet opvolgen van deze richtlijnen
kan de producteigenschappen aanzienlijk beïnvloeden en uiteindelijk tot problemen met
het materiaal leiden.
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VOORBEREIDING VAN HET VOERTUIG
Eerst en vooral dient u zich er van te vergewissen dat de lak van het voertuig volledig
uitgehard is. In geval van een nieuw voertuig is dat geen probleem. Indien het voertuig
recent herspoten werd, is een wachttijd van minstens 6 weken absoluut noodzakelijk.
Indien de lak niet voldoende uitgehard is, kan die bij het verwijderen van de folie (zowel
tijdens de montage als naderhand) loskomen.
Het voertuig moet een dag voor het wrappen grondig gereinigd worden (met de hand
of in de car wash, maar zonder gebruik te maken van was). Waarom een dag op
voorhand ? Wel, dan is men zeker dat alles helemaal droog is en dat er geen water
meer van achter de rubbers en uit inkepingen kan lopen. Om het voertuig voldoende
te kunnen ontvetten gebruiken we isopropanol, ethanol of “Rapid Prep”. Besteed vooral
aandacht aan diepe inkepingen. Door telkens een klein oppervlak te reinigen, en het
reinigingsdoekje regelmatig te vervangen, vermijdt U dat de siliconen gewoon uit elkaar
gewreven worden.
TIP : Om in moeilijk bereikbare plekken te kunnen ontvetten, doet men wat
isopropanol, ethanol of “Rapid Prep” op een oorstokje.
PS : Gelieve bij gebruik van een reinigingsmiddel steeds rekening te houden met de
veiligheids-voorschriften, zoals het dragen van een masker, handschoenen, enz…

BENODIGHEDEN VOOR DE JOB
-

zachte of beschermde spatel (spatel met viltbescherming of een aanwrijfviltje)
zeer scherp mes (cutter)
heteluchtpistool met regelbare luchtdruk en temperatuur
zachte, propere, pluisvrije handschoenen (GLOVE1)
goede, niet-agressieve ontvetter en/of siliconenverwijderaar
isopropanol, ethanol of professionele surface cleaner
reinigingsdoekjes (waarvan het reinigingsmiddel niet solventgebaseerd is)

OMGEVING

>18°-24°C

De ideale omgeving voor het wrappen is een goed
verlichte, stofvrije ruimte met een constante
temperatuur tussen 18°C en 24°C. Bovendien
moet de te gebruiken vinyl voldoende
geacclimatiseerd zijn. Ter voorbereiding dient
men de nummerplaten, raamrubbers, spiegels, de
antennen, enz… te verwijderen.

Handleiding : GrafiWrap SLIDE & WRAP films – Blz 4

2021

TEMPERATUURINSTELLINGEN HETELUCHTPISTOOL
Gelieve voldoende aandacht te besteden aan de temperatuurinstellingen van
uw heteluchtpistool als de folie vervormd moet worden:
- voor kleine oppervlakken : 250°C
- voor grote oppervlakken : tussen 450°C en 600°C
- voor het na-verwarmen : 350°C

350°
90°

Indien U grotere oppervlakken moet verwarmen, let er dan steeds op dat de print niet
te snel verwarmd wordt. U kunt ook gebruik maken van een warmtelamp om de film
soepel te maken.

MONTAGE
Deze GrafiwWrap films worden steeds DROOG verkleefd.
Het stuk folie moet groot genoeg zijn, zodat het zeker verder reikt dan de
naad waar men naartoe werkt. Controleer dit voordat u het rugpapier
verwijderd.
Verwijder nu het rugpapier en plaats de folie op het voertuig. Dankzij de “Slide &
Wrap” technologie kunt u de folie gemakkelijk over het oppervlak laten glijden, wat u
toelaat om de folie nog naar wens te (her)positioneren.
-

-

Begin dan met het aanwrijven van de folie. Begin steeds in het midden van
het te wrappen oppervlak, en wrijf de folie naar de buitenkant toe aan. Indien
de folie niet exact gepositioneerd is zoals u dat wil, kunt u hem dankzij de
“slide & wrap” technologie gemakkelijk weer lostrekken en herpositioneren.
Op plaatsen waar de folie vervormd moet worden verwarm je deze steeds
steeds langzaam en met cirkelvormige bewegingen om hem soepel te maken
en spanning in het materiaal te vermijden. Dit doe je met een heteluchtpistool
of met een warmtelamp. Verwarm steeds een groter stuk folie dan hetgene u
wil vervormen (ook het stuk dat u in uw hand houdt), om te vermijden dat de
folie gaat scheuren. Span vervolgens de folie over het oppervlak en druk hem
lichtjes aan. Als de folie over het volledige oppervlak gespannen is, moet u
hem stevig aanwrijven.
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Een gedetailleerde uitleg over de standaard aanbrengmethode van wrap films vindt u
in :
-

Handleiding Wrappen met Grafiprint gegoten films
(www.grafityp.com/handleidingenNL.html)
Handleiding Wrappen met gegoten AMD films
(www.grafityp.com/handleidingenNL.html)
Video “Tips & Tricks” (www.grafiwrap.com/tips.html)

De GrafiWrap “Slide & Wrap” films worden op
identieke manier aangebracht, zoals beschreven in
de hierboven vermelde handleidingen. Het enige
verschil zit hem in de EINDAFWERKING.
Om zeker te zijn dat deze films hun hoge

eindkleefkracht bereiken, moet u ze
na de montage nogmaals
verwarmen, zonder ze opnieuw
aan te wrijven. Dit kan gebeuren
met een heteluchtpistool of met
een warmtelamp. De carrosserie
van de wagen moet verwarmd
worden tot een temperatuur van 70
tot 90 °C).

VERWIJDEREN VAN DE FOLIE
De GrafiWrap “Slide & Wrap” films kunnen net zo makkelijk verwijderd worden als ze
aangebracht werden. Om de lijm opnieuw te activeren, volstaat het om de folie opnieuw
met het heteluchtpistool te verwarmen (± 350°C op het display). De verwarmde folie wordt
dan weer soepel, en u kunt hem in een mum van tijd weer verwijderen, zonder lijmresten
op de ondergrond achter te laten. Daarna ziet het voertuig er weer precies uit zoals voor
de wrap
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