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Basis plakinstructies wrapfolie 

 

1) Zorg dat de folie en het te beplakken object op minimaal 48uur al op 

kamertemperatuur is (min. 19°C ) voor en tijdens het verwerken. 

2) Maak het te beplakken oppervlak goed stof- en vetvrij gebruik hiervoor geen Glassex, 

Terpentine, Thinner o.i.d. 

3) Snij de Wrapfolie ruimschoots op maat. 

4) Verwijder de beschermings laag van de achterzijde. 

5) Trek de folie zo strak mogelijk over het oppervlak, grote oppervlaktes is het handiger 

met 2 man. 

6) Strijk voorzichtig met een rakel de luchtbellen weg, het gebruik van water met een 

drupje afwasmiddel kan dit vereenvoudigen (het zogenaamd nat plakken) 

7) Föhn het van minstens 25cm afstand en zorg dat de folie strak trekt* (maak de folie 

niet te heet) 

8) Strijk nogmaals met een rakel om overgebleven strepen en luchtbellen volledig te 

verwijderen. 

9) Föhn de folie goed (dood) op randen en in hollingen (kortstondig en gelijkmatig 

verhitten tot zo`n 80 à 90 graden, let op doe dit gelijkmatig anders verbrand je de 

folie) en laat de folie vervolgens rustig weer afkoelen. 

10) Snij overtollig folie weg en u bent klaar! 

   

Vragen? Wij horen het graag van je. 

  

Het te beplakken plaatwerk en de lak het voertuig dient in goede staat te verkeren. De 
laklaag mag niet afgebladerd zijn en/of andere lak problemen hebben. Het plaatwerk mag 
geen roest, steenslag, diepe krassen en/of deuken hebben. Voertuigen die (lak) schade 
hebben gehad en/of in grondverf of plamuur staan worden geheel op uw eigen risico 
gewrapt, dit i.v.m. een schade welke kan ontstaan door de hechtingsgraad van de folie. Wij 
NIET aansprakelijk voor eventuele lakschade na verwijdering van de wrapfolie. 

*chroom folie verwerkt op een andere wijze, neem bij twijfel contact met ons op. 

 


