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  PRODUCT-BULLETIN 

 

GRAFIPRINT PRINT MEDIA  

POLYMEER (P-Serie + S-Serie) 
 
 

Opgemaakt op 1 mei 2021 
 

 

Beschrijving 
De Grafiprint polymere print media (P-Serie + S-Serie) zijn zachte, polymeer gekalanderde PVC films, speciaal voor 

gebruik op solventprinters (eco/mild/hard), latexprinters en UV-printers. De films zijn voorzien van een 

drukgevoelige acrylkleefstof. Deze kleefstof wordt beschermd door een hoogkwalitatief siliconenpapier. 
 

Kenmerken 
 Uitzicht :  transparant, wit, translucent of zandstraal-effect, glanzend of mat. 

 Deze producten hebben een levensduurverwachting tot 7 jaar (zie product data sheet) bij buitengebruik, 
verticale verkleving en in Midden-Europees klimaat (met uitzondering van de transparante films). 

 

Toepassingsgebied 
De Grafiprint polymere print media werden speciaal ontwikkeld voor alle mogelijke binnentoepassingen en 

langdurige buitentoepassingen op een vlakke ondergrond. Grafiprint S822P kan ook op "low energy surface" 

ondergronden en op ruwe of licht gestructureerde ondergronden 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 Grafiprint print media 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 
Grafityp voorziet in opleidingen in verschillende niveaus om deze films op een professionele en vakkundige wijze 
aan te brengen.  Een gedetailleerde handleiding voor de aanbrenging van de Grafiprint films vindt U op de Grafityp 

website (www.grafityp.com). 

 

Voorafgaand aan de montage 
Een korte voorafgaande studie zal u veel tijd uitsparen en u een beter eindresultaat geven. Controleer daarom 

steeds de volgende punten : 
 

 Welk soort oppervlak moet er bekeefd worden, en is dit bekleefbaar ? 

 Deze film is ideaal om alle binnen- en buitenoppervlakken te beletteren op een vlakke ondergrond. 

 Bestudeer aan de hand van de tabel op de volgende pagina welk materiaal het best geschikt is voor uw 

opdracht. 
 

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. 

 
Houd rekening met de geldende wetten in uw land. Voor sommige reclamepanelen is een bouwvergunning vereist. 

 
 

http://www.grafityp.com/
http://www.grafityp.com/
http://www.grafityp.com/
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Grafiprint print media 

Monomeer (M-Serie) 

Aanbevolen 

Grafiprint laminaten 
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P20P – P21P 
P20P - P21P 
LAM200 - LAM230 - LAM250 

          

P22P – P23P – P24P – P26P 
P20P - P21P 
LAM200 - LAM230 - LAM250 

          

S20P 
P20P - P21P 
LAM200 - LAM230 - LAM250 

          

S22P – S24P – S27P 
P20P - P21P 
LAM200 - LAM230 - LAM250 

          

S28P -           

S822P 
P20P - P21P 
LAM200 - LAM230 - LAM250 

          

 

De voorbereiding 
Tip : gebruik bij voorkeur de door Grafityp aangeraden combinaties Grafiprint print media + laminaten. Combineer 
geen gegoten folie met bv gekalanderde of niet-pvc folie op elkaar. Deze hebben verschillende eigenschappen en 

kunnen het eindresultaat beïnvloeden. 

 
Tip : ga na of je bepaalde materialen wel kunt bekleven. Dit is gemakkelijk te doen. Reinig het onderdeel zeer 

grondig en doe de druppeltest. Als je water over dat onderdeel giet, mag het geen druppels vormen. Indien dit wel 
gebeurt, is dat materiaal met geen enkel product te bekleven. Een gestructureerd oppervlak vermindert uiteraard 

ook de hechting en dat is af te raden. 

 
Reiniging : 

 Uiteraard moet het te bekleven oppervlak eerst goed gereinigd worden. 

 Let op voor beschadigingen bij het gebruik van sommige bijtende producten. 

 Als alles zeer zuiver is, wordt het volledige oppervlak met isopropanol nagereinigd. Isopropanol verwijdert 

alle achtergebleven detergenten. 

 Andere te bekleven objecten moeten steeds goed gereinigd en ontvet worden alvorens het bekleven ervan 
aan te vatten. 

 Als er verzaagde panelen bekleefd moeten worden, is het van groot belang dat ook de verzaagde randen 

van die panelen zuiver gemaakt worden. Doe dit met samengeperste lucht. In deze randen kruipt namelijk 
veel stof, dat bij het bekleven door de film dikwijls elektrostatisch aangetrokken wordt en zich daardoor 

tussen de film en het paneel positioneert. 

 
Tip : Bewaar uw met montagefolie voorzien materiaal plat op elkaar en vervorm het zo weinig mogelijk. Als je het 

toch moet oprollen, hou dan de montagefolie steeds aan de buitenkant van de rol. 
 

Het lamineren 
Er zijn meerdere manieren om de print te lamineren : 
 

 Koud lamineren : kan voor de meeste toepassingen gebruikt worden 

 Warm lamineren : is steeds beter en wordt aangeraden bij het wrappen. Warm lamineren gebeurt door het 

verwarmen van uw gelamineerde print aan de onderkant (= door het rugpapier te verwarmen i.p.v. het 

laminaat). 
 

Volg de instructies in de handleiding en schenk de nodige aandacht aan de veiligheidsinstructies van uw laminator. 
 

Laat uw print gedurende minstens 24 tot 48 uren drogen (of zelfs langer, afhankelijk van de hoeveelheid inkt) 
voordat u hem lamineert, en wacht vervolgens opnieuw 24 uren voordat u de print aanbrengt. 
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Het kleven 
Tip : 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 warmtebron het werk kan 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 en ga na of die voldoende 
kleeft. 

 

De benodigdheden : 

 Spatels 

 Snijmesje 

 Verlengkabel 

 Voldoende licht 

 Rolletje kleefband 

 Elektrische stroom 

 Meter, stift, potlood,… 
 

De voorbereiding : 

 Positioneer de folie (met schutblad) over het oppervlak. Gebruik hiervoor papieren kleefband of een 
vetpotlood. 

 Vermijd snijden in de panelen of op glas. Dit kan krassen opleveren. 

 Breng enkele referentiepunten aan op de overgang vinyl-paneel, zodat je gemakkelijk de juiste positie kunt 

terugvinden. 

 
Het aanbrengen van de folie : 

 Verwijder het beschermblad van de folie. 

 Positioneer de folie zonder plooien op de eerder aangebrachte referentiepunten. 

 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 films, voorzien van montagefolie, vindt u op 
www.grafityp.com (Download – Handleidingen) 

 
Voor de aanbrenging van de wall deco films, consulteer de Wall Deco Application handleiding. 

 

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. 

 

Reiniging en onderhoud 
 Poetsen met een hogedrukreiniger wordt altijd afgeraden. 

 Reclamepanelen die langs de rand van de weg staan, worden elke dag door water en stof op de proef 

gesteld. Vinyl is een zachte materie. Het onderhoud en reiniging beperkt zich daardoor tot het gebruik van 

niet schurende schoonmaakmiddelen, zonder sterke solventen of bijtende middelen. 
 

Verwijderen 
De Grafiprint print media zijn speciaal ontwikkeld om bij verwijdering geen lijmresten na te laten. Om de film te 

verwijderen warm je hem het best op met je heat gun. Trek de film los onder een hoek van +90°. 

 
Als er toch wat lijm achterblijft, kan deze verwijderd worden met isopropanol. 

 
Tip : als er lijmt blijft hangen, is dat dikwijls omdat de film te warm is en de lijm te koud. Wacht eventjes totdat de 

warmte zich voornamelijk tussen carrosserie/paneel/etalage en lijmlaag bevindt, en dan zal het beter lukken. Na 

een beetje oefening vind je zeker het juiste evenwicht tussen verwarmen en verwijderen. 
 

 
 

 

 
 

http://www.grafityp.com/
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Productgamma 
De Grafiprint polymere print media zijn beschikbaar in de volgende versies : 

 

Referentie Beschrijving Lijm 
Air Escape 

Lijmtechnologie 
Dikte folie 

(DIN 53370) * 

P20P Transparant glanzend Permanent  75 µm 

P21P Transparant mat Permanent  75 µm 

P22P Wit glanzend Permanent  75 µm 

P23P Wit mat Permanent  75 µm 

P24P Wit glanzend Grijs permanent  75 µm 

P26P Wit glanzend Grijs permanent  75 µm 

S20P Transparant glanzend Permanent  75 µm 

S22P Wit glanzend Permanent  75 µm 

S24P Wit glanzend Grijs permanent  75 µm 

S27P Wit translucent Permanent  80 µm 

S28P Zandstraal-effect Permanent  80 µm 

S822P Wit glanzend High tack  100 µm 

 

* De dikte van de Grafiprint print media kan licht variëren.  De aangegeven waarde is een gemiddelde waarde, 
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 Grafiprint materialen dienen steeds in hun originele verpakking en met de originele beschermingsflenzen te 
worden opgeslagen (bij voorkeur verticaal). 

Om kwaliteitsverlies te vermijden, dienen de Grafiprint 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 Grafiprint materialen tot twee jaar worden opgeslagen. 

 

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 Grafiprint 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/

