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  PRODUCT-BULLETIN 

 

GRAFITACK BELETTERINGSFILMS  

ETCHED GLASS SERIE 
 
 

Opgemaakt op 1 mei 2021 
 

 

Beschrijving 
De Grafitack Etched Glas films zijn zandstraal-effect films, sommigen met reliëf, en met keuze tussen monomere, 

polymere, cast en pvc-vrije eigenschappen. 

 

Kenmerken 
 Uitzicht :  zandstraal-effect en gestructureerd zandstraal-effect. 

 Zeer goede bestendigheid tegen weersinvloeden, met een levensduurverwachting van 5 tot 7 jaar bij 

buitengebruik bij polymeren en cast op een vlakke ondergrond (behalve TR114, 1 jaar) en 2 tot 3 jaar bij 
de monomere films (bij verticale toepassingen en onder Midden-Europese omstandigheden). 

 Mits aangepaste mesdruk vlot te snijden op de standaard snijplotters. 

 Eenvoudig te reinigen. 

 

Toepassingsgebied 
Met de Grafitack Etched Glass films creëert u de mooiste decoraties op spiegels, glazen deuren of etalages, of 

brengt u meer privacy in badkamers, kantoren, enz… 

Met de Grafitack SBP en SBT films kunt u glas, steen of hout voorzien van een zelfklevend sjabloon om deze 
materialen te zandstralen. 

 
   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 beletteringsfilms 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 in verschillende niveaus om deze films op een professionele en vakkundige wijze 

aan te brengen.  Een gedetailleerde handleiding voor de aanbrenging van de Grafitack films vindt U op de Grafityp 

website (www.grafityp.com). 
 

Voorafgaand aan de montage 
De Grafitack Etched Glass films bieden veel meer mogelijkheden dan enkel "een raampje dichtkleven". Je kunt 
verscheidene materialen perfect met elkaar combineren. Een retro design is even makkeiljk uit te voeren dan een 

hypermodern design. Tientallen combinatiemogelijkheden onderscheiden uw ontwerp van een ander. Meer 
discretie op het kantoor, de badkamer of de keuken nodig ? Geen direct zonlicht in de kamer gewenst ? Last van 

binnenglurende buren ? Gebruik dan de Grafitack Etched Glass films. Een combinatie van deze films zorgt voor 
verrassende effecten. 

 

Een korte voorafgaande studie zal u veel tijd uitsparen en u een beter eindresultaat geven. Controleer daarom 
steeds de volgende punten : 

 

 Zijn de ramen zuiver ? Het kleinste verfspatje of zandkorrel moet weg alvorens te kleven. 

 Zijn er nog siliconesporen aan de randen te vinden ? 
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 Waar staat de zon als je ramen moet gaan kleven ? Direct zonlicht maakt het raam te warm om 

probleemloos te kleven. 

 Binnen- of buitenkant kleven ? Een etalagevenster waar fietsen tegen geparkeerd worden, daar komen 
krassen op. 

 
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. 
 

De voorbereiding 
Tip : gebruik bij voorkeur steeds Grafityp folies van dezelfde soort. Combineer geen gegoten folie met bv 

gekalanderde of niet-pvc folie op elkaar. Deze hebben verschillende eigenschappen en kunnen het eindresultaat 

beïnvloeden. 
 

Reiniging : 

 Was de ramen grondig. 

 Voel met je handen of er geen kleine korreltjes op het venster achtergebleven zijn. Deze kun je 
gemakkelijk met een spatel of verfschraper verwijderen. 

 Zorg er zeker voor dat vensterbanken, dorpels en de vloer net onder het raam ook gewassen en stofvrij 

zijn. 

 Demonteer klinken en handvaten. Dat neemt wat extra voorbereidingstijd in beslag, maar het eindresultaat 

gaat mooier en sneller uitgevoerd zijn. 

 Ontvet met isopropanol 
 

Het kleven 
Tip : laat een spatie van een centimeter tussen de folie en het kozijn. Zo vermijd je het kleven op de silconenrand 
van het raam, iets wat later alleen maar problemen zou geven. 

 
Tip : zorg er voor dat er in de nabijheid geen stof geproduceerd wordt. Het kleinste korreltje vuil lijkt veel groter 

als het tussen de film en het raam blijft hangen. 
 

De verkleving gebeurt droog als er met montagefolie gewerkt wordt. Grote stukken zonder montagefolie worden 

best nat (zeepsop 1 liter water, 10 druppels babyshampoo) aangebracht. 
 

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 

 Heteluchtpistool 

 Verlengkabel 

 Voldoende licht 

 Rolletje kleefband 
 Elektrische stroom 

 Meter, stift, potlood,… 

 

De voorbereiding : 

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

 Vermijd snijden in het glas. Dit kan krassen opleveren. Indien je toch moet snijden, gebruik je hiervoor 
uitsluitend inox mesjes. 

 Breng enkele referentiepunten aan op de overgang vinyl-raam, 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) 
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Tip : Montagefolie onmiddellijk verwijderen na nat kleven is niet aan te raden. Als dat toch nodig is, laat eerst alles 
24 uren drogen alvorens de montagefolie af te trekken. 

 
Tip : Bij nat kleven maak je niet enkel de ramen nat, het iso ok gemakkelijk als je de folie aan de achterzijde nat 

maakt. De spuitfles waar je normaal onkruid mee sproeit kan hier dienst doen als je veel moet natspuiten. 

 
Tip : leg een viltspatel nooit op de grond. Er komt zand in, en dat zorgt de volgende keer voor krassen. 

 
Tip : opletten met vingerafdrukken in de lijmlaag ! Die zie je aan beide zijden van het raam en verdwijnen maar 

moeillijk. Maak je vingers ook nat. 
 

De eindafwerking 
Het juist verwijderen van de montagefolie bepaalt in grote mate uw eindresultaat. 
 

 Kleine luchtbelletjes zullen na verloop van tijd vanzelf verdwijnen. Grotere luchtbellen op vlakke delen 

moeten doorprikt worden om de lucht te laten ontsnappen. 

 Snij folie door in de gleuven waar glas tegen elkaar komt. Dan geraakt er nooit water van de ramenwasser 

tussen en voorkom je nadien vuile strepen. 
 

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 kan de film 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 Grafitack Etched Glass films werden 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. Doe dit niet te lang op dezelfde plaats, het glas zou 

kunnen barsten. Trek de film los onder een hoek van +90°. Als er toch wat lijm achterblijft, kan deze verwijderd 
worden met isopropanol. 

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

warmte zich voornamelijk tussen glas en lijmlaag bevindt, en dan zal het beter lukken. Na een beetje oefening vind 

je zeker het juiste evenwicht tussen verwarmen en verwijderen. 
 

Indien aangebracht op glas of plexi, kunnen ook eventuele achtergebleven lijmresten makkelijk verwijderd worden. 
Het volstaat de lijmresten met zeepwater nat te maken, het sopje een paar minuten te laten intrekken, en 

vervolgens de lijmresten met een stalen ruitenkrabber (ook gebruikt voor het verwijderen van verfspatten) af te 
steken. 

 

Productgamma 
De Grafitack Etched Glass films zijn beschikbaar in de volgende kleuren : 

 

Referentie Kleur  Referentie Kleur 

TR100* Grey  EFTR01*** Silver 

TR101** Silver  EFTRx01*** Silver air escape 

TR102** White frosted  TR120**** Silk road 

TR103** Silver  TR121**** Galactica 

TR111** Silver air escape  SBP***** Blue sandblast stencil 

TR112** Sparkle air escape  SBT***** Beige sandblast stencil 

TR113** Champagne air escape    

TR114** Gold air escape    

 
* monomeer     ** polymeer     *** pvc-vrij     **** cast gestructureerd     ***** removable 
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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 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. 

 

Opmerkingen 
 Om een optimaal resultaat te bekomen, raden wij u aan om 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 kritische opdracht te gebruiken. Het daartoe in aanmerking te 
nemen nummer bestaat uit de eerste 5 cijfers van het 7-cijfering 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 Grafitack 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  
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