Handleiding 5: Onderhoud en reinigen van films

2021

Handleiding 5: Onderhoud en reinigen van films

2021

GLANZENDE FILMS
De gewrapte folie wordt bij voorkeur handmatig met een zachte propere doek of spons
regelmatig gereinigd
Verwijder zo veel mogelijk vuil met gebruik van water en een niet schurend
autowasproduct. Gebruik steeds proper water en trek het water met een silicone of
rubberen aftrekker weg voor het opdroogt. Met een microfiber doek de job afwerken.
Een hoge druk reiniger kan op de meeste folies gebruikt worden, maar dit wordt niet
aangeraden. Houd de spuitmond minstens 30 cm van de folie af en spuit steeds onder
een hoek van 90°. Hoge druk reinigers hebben veel kracht en bij een druk van meer dan
80 bar (1200psi) wordt folie dikwijls weggeblazen of ontstaan er scheuren bij de rand.
Spuit dus steeds van de randen weg.
Car Wash: ga nooit met een gewrapt voertuig door een car wash met borstels. Deze
kunnen de folie beschadigen.
Moeilijk te verwijderen vuil zoals insecten, opgedroogde vogeluitwerpselen en
boomsap, enz worden best week gemaakt met warm water en zeepsop. Gebruik nooit
schurende reinigingsmiddelen om deze plekken te verwijderen. Spoel daarna af met
proper water.
Gemorste brandstof moet steeds onmiddellijk weggewreven worden.

MATTE en GESTRUCTUREERDE FILMS
Het reinigen van matte en gestructureerde oppervlakken zorgt vaak voor moeilijkheden
Het feit dat hardnekkig vuil in de poriën van de films kan penetreren, zorgt er bovendien voor dat
dit moeilijk te verwijderen kan zijn.
Na diepgaand onderzoek met tientallen poets- en
waxproducten raadt Grafityp de volgende werkwijze aan om haar Automotive & Deco films in
optimale conditie te houden :
1.
2.
3.
4.

Wrappen van het voertuig of ander object.
Onmiddellijk na het wrappen de folie waxen.
Wekelijks onderhoud met een goede autoshampoo, voorzien van een voedende wax.
Als na langere tijd het vuil toch te hardnekkig wordt, een melamine spons gebruiken om
dat vuil te verwijderen.
5. Na het gebruik van de melamine spons, de folie opnieuw waxen.

WAXEN
Grafityp is op zoek gegaan naar producten die de glansgraad van matte folies weinig of niet beïnvloeden
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én die ervoor zorgen dat het vuil niet meer kan penetreren. Uiteindelijk is gebleken dat een vloeibare
polymere wax (zoals o.a. Meguiar’s Quik Wax) zeer eenvoudig aan te brengen is (± 10 minuten voor een
volledige wagen) en tegelijk een zeer goede bescherming aan de folie geeft.
De poetsresultaten op vooraf gewaxte folies en onbehandelde folies zijn zeer verschillend. Gewaxte folie
stoot het vuil veel beter af en geeft bovendien een levendigere en intensere kleur aan de folie.
Voor witte carbon folies raden wij een behandeling met silicone-wax van gekende merken, zoals o.a. Sonax
of Turtle, aan. Deze is iets dikker dan de vloeibare polymere wax en zal dus ook langer beschermen.
Deze witte silicone-wax is niet aan te raden voor matte gekleurde folies, vanwege de witte afzetting op de
folie en op de rubberen randen van de wagen.

REINIGEN
Het gewrapte voertuig dient regelmatig gereinigd te worden (minstens één maal per week) om te vermijden
dat het vuil diep in de poriën van de folie penetreert. Een goede autoshampoo met een voedende wax is
hiervoor het meest aangewezen.
Als de folie er na verloop van tijd toch vuil uitziet, kan hij alsnog met behulp van een melamine spons gereinigd
worden. Onze tests hebben aangetoond dat niet zozeer het poetsproduct belangrijk is, maar wel de spons
waarmee men de folie poetst. Een gewone spons mag dan wel lekker inzepen, maar uiteindelijk blijkt een
kleine melamine spons de echte winnaar te zijn (“magic” spons, “wonder” spons, …). Dankzij haar specifieke
structuur haalt deze spons, die U in gewoon in de supermarkt kunt aantreffen, het vuil gemakkelijk uit de
poriën van de folie. Zoals U op de foto’s kunt zien, zijn de resultaten met deze spons meer dan bevredigend.
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Vooral de witte carbon folies zijn
erg gevoelig aan vuil. Niet alleen
omdat ze wit zijn, maar ook
omwille van hun structuur. Op de
foto ziet U een 15 maanden oude
met wit carbon gewrapte bumper,
waarmee regelmatig door de
carwash is gegaan. Ondanks het
regelmatig
poetsen
met
alledaagse autoshampoo, is het
vuil tot diep in de microscopische
Links, resultaat na reiniging - Rechts, situatie voor reiniging
gaatjes van deze folie doorgedrongen. Gewone oppervlaktespanningverlagende shampoo is niet voldoende om het vuil uit deze
gaatjes te weken.
Ook kachelruitenreiniger blijkt een goed product om witte carbon folies te reinigen.

Daarnaast werden ook op een laptop testen
verricht. Na 1 jaar dagelijks gebruik werd
getracht de witte carbon folie te reinigen.
Weinig poetsproducten gaven enig resultaat,
geen enkel gaf voldoening. Na gebruik van
een melamine spons was het resultaat weer
schitterend.
Ook matte folies zijn gevoelig aan
vuilafzetting, doch deze zijn gemakkelijker te
reinigen dan de carbon folies. Ook hier werkt
de melamine spons verbluffend goed en is het
aangekoekt vuil gemakkelijk te verwijderen.

Links, na reiniging - Rechts, voor reiniging

CONCLUSIE
De gestructureerde en matte Automotive & Deco folies worden gemakkelijker vuil dan gladde folies, en
het vuil is er moeilijker van te verwijderen. Mits een goede wax-voorbehandeling van de folie, een
regelmatige poetsbeurt met een goede autoshampoo en een periodieke reiniging met een melamine spons,
waarna de wax-behandeling herhaald wordt, blijft uw GrafiWrap Automotive & Deco folie jarenlang in
topconditie.
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MELAMINE SPONS

Productbeschrijving :
Dankzij haar speciale fysische eigenschappen verwijdert de hoogwaardige melamine spons
gemakkelijk hardnekkig vuil met water. Kostenbesparend en milieuvriendelijk! Wrijf zachtjes
over het oppervlak om het vuil te verwijderen. Makkelijk en handig! Dit is een
multi-functioneel reinigingsmiddel dat aan alle mogelijke noden tegemoet komt, zoals het
reinigen van voertuigen, gewrapt met matte en gestructureerde films. De spons is vervaardigd
uit ecologische materialen, die uit ultrafijne vezels en deeltjes bestaan ter grootte van 1/10.000
van een haar.
Sterk antiseptisch :
Een
combinatie
met
andere
reinigingsproducten is niet vereist,
waardoor het niet irriterend is voor
de gebruiker.

Reinig de wagen met een goede autoshampoo en spoel hem af met water.

Hoe te gebruiken :

Neem een emmer met gewoon water en een melamine spons. Dompel de spons in het water.
Knijp het overtollig water uit de spons. Niet wringen.
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Maak de folie zuiver door met zachte ronddraaiende bewegingen over de folie te
wrijven.
Moeilijk te verwijderen vuil verdwijnt meteen.
Spoel daarna het
losgeweekte en natte vuil van de folie af. Spoel het vuile sponsje regelmatig uit.
Niet wringen, gewoon uitspoelen en het teveel aan water er weer uitknijpen. Na
gebruik het sponsje laten opdrogen en droog bewaren tot een volgende poetsbeurt.
Opgelet: deze sponsjes kunnen huidirritatie veroorzaken als ermee over de huid
gewreven wordt.

Om de folie langdurig te beschermen tegen vuil wordt hij best onmiddellijk na het wrappen en het
poetsen met een wax behandeld. De poriën worden “onzichtbaar” opgevuld terwijl het matte effect toch
behouden blijft. Vloeibare polymere wax is gemakkelijk te verwerken.
Opgelet :
Dit is een verbruiksproduct. Onder druk wordt de spons kleiner of kan het barsten. Niet geschikt voor
het verwijderen van oliën, corrosie of oxidatie. Alvorens u het product op leder of andere waardevolle
objecten gebruikt, gelieve het op een bedekte zone te testen om U ervan te verzekeren dat het product
geen schade toebrengt aan het oppervlak.
Gelieve steeds de richtlijnen bij de door U gekochte melamine spons te volgen.
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Eerste reiniging: pas na 15 dagen wanneer de folie volledig uitgedroogd is.
Schuursponsen mogen nooit gebruikt worden. Een zachte spons of stofdoek wordt aanbevolen.
Alle reinigingsmaterialen moeten zuiver en functioneel zijn.
Reinigingsproducten: enkel een zeepoplossing of een conventionele glasreiniger mogen gebruikt
worden. Zeker geen aceton, ammoniakhoudende, schurende of bijtende reinigingsproducten.
Spoel daarna de zeepoplossing en het vuil met zuiver water weg.
Blijven er na het poetsen nog vuile plekken over, wrijf die dan in met een zachte doek met zeep,
afspoelen en desnoods de behandeling nogmaals herhalen.
Het venster afdrogen doe je met een zachte rubberen aftrekker.
Reiniging met een stoomapparaat is ook mogelijk. Zorg er dan wel voor dat de straalkracht ervan op het
minimum is ingesteld.

Belangrijk:
Andere reinigingsmethoden kunnen tot schade van de folie leiden
Bezorg daarvoor elke eindklant, reinigingsfirma of poetspersoneel deze handleiding.
Het gebruik van verkeerde reinigingsproducten leidt tot annulering van de Grafityp Garanties.
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