Applicatierichtlijnen

Arturo Decofolie

Benodigde materialen
Middel om te ontvetten (spiritus o.i.d), een rolmaat, een stanleymes, plakband en een spatel of roller.

Schoonmaken/ontvetten
Maak de plaats waar de sticker moet komen goed schoon met de bijgeleverde kleefdoek.

Uitmeten/opplakken
Neem altijd twee rechte punten uit de folie en meet deze uit. Goed vasthouden en de folie over de lange zijde vastplakken. Bij een maat tot
ongeveer 1 meter kan de folie over de lange zijde worden geplakt; is de folie groter, dan is het raadzaam om over de korte zijde te plakken
(met een tweede persoon is het wat gemakkelijker plakken).

Uitmeten/opplakken tekst en/of logo
Neem altijd twee rechte punten (*basislijn van de tekst links+rechts ) of een kaderlijn uit een sticker en meet deze uit. Goed vasthouden en de
tekst over de lange zijde vastplakken. Bij een tekst kan deze in handzame stukken worden losgesneden. Een logo uit een stuk is een wat
moeilijker verhaal. Bij een maat tot ongeveer 1 meter kan het logo over de lange zijde worden geplakt; is het logo groter, dan is het raadzaam
om over de korte zijde te plakken (met een tweede persoon is het wat gemakkelijker plakken).

Terugklappen/schutvel/verwijderen/aanstrijken
Na de voorbereidingen zoals beschreven bij ‘Uitmeten/opplakken’ kan nu een deel of de gehele folie worden teruggeklapt. Het schutvel vanaf
de vastgeplakte zijde geheel (bij kleine stukken) of gedeeltelijk onder een scherpe hoek terugrollen. Dan het geheel voorzichtig terugklappen
en onder een lichte spanning houden. Met de andere hand of tweede persoon vanaf de vastgeplakte zijde met overlappende bewegingen de
folie aanstrijken (rollen). Hierbij stevig drukken.
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Arturo Decofolie
Overdrachtfolie verwijderen
Als de folie geheel is aangestreken, kan de overdrachtsfolie eraf. Dit moet voorzichtig onder een scherpe hoek gebeuren. Bij het loslaten van
delen van de folie van de ondergrond, deze gewoon weer even terugklappen en weer stevig aanstrijken en vervolgens weer verdergaan.

Luchtbellen prikken
Als na het verwijderen van de overdrachtsfolie wat luchtbellen aanwezig zijn, kunnen die heel gemakkelijk met een scherp breekmesje of
stanleymes onder een vlakke hoek leeg geprikt worden. Een heek klein prikje of sneetje van 1 mm is genoeg; daarna de bel naar het sneetje
toe leegdrukken. Soms is het nodig om de bel een tweede keer lek te prikken.
Let op:
Bij gebruik van Arturo Decofolie Sjabloon geen luchtbellen prikken/snijden aangezien
er bij het aanbrengen van de coating in de aangebrachte gaatjes/sneetjes materiaal
kan lekken hetgeen tot vervuiling leidt.

Aanvulling bij toepassing Arturo Decofolie Sjabloon
U dient rekening te houden met het volgende voor wat betreft het aanbrengen van de Arturo PU7900 Toplak* en de Arturo EP3900
Vloercoating*:
Nadat de folie is geappliceerd dient direct de Arturo PU7900 Toplak of de Arturo EP3900 Vloercoating binnen de sjabloonvorm aangebracht
te worden. Bij gebruik van Arturo PU7900 Toplak dient de vloer na het verwijderen van de folie en nadat de PU7900 Toplak droog is, te
worden voorzien van een van de volgende 1-C en 2-C toplakken:


Arturo PU7180 Toplak (1-C PU, transparant)*.



Arturo PU7975 Toplak (1-C PU, transparant)*.



Arturo PU7975 Toplak (1-C PU, transparant, antislip)*.



Arturo PU7750 Toplak (2-C PU, transparant)*

Aanbrengen van de toplak
Bij het gebruik van Arturo Decofolie Multicolor UV-extra, Arturo Decofolie Multicolor en Arturo Decofolie Unicolor dient de 1-C PU toplak
binnen 24 uur na het aanbrengen van de gietvloer en de folie aangebracht te worden*.
*

Controleer voor het verwerken van de verschillende producten altijd het desbetreffende productinformatieblad en de applicatierichtlijn.
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Unipro bv werkt met een kwaliteitssysteem conform de NEN-EN ISO-9001/14001. Zij is hiervoor gecertificeerd door TÜV Nederland QA. Dit houdt in dat
geleverd wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door Unipro bv geleverde producten en diensten voldoen aan
de beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat Unipro bv niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder
producten worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van
de verwerking van haar producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven documentatiebladen over dit product hun
geldigheid. © Unipro bv 2014. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming van Unipro.

