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"JEWEL" Plakfolie

Bestekomschrijving "JEWEL" Plakfolie

•  “JEWEL” Plakfolie in diverse uitvoeringen.
•  Matfolie, ornamentfolie, privacyfolie, decoratiefolie, zonwerende folie, veiligheidsfolie,

anti-splinterfolie, UV-blokkerfolie, spiegelfolie.

•  Geplakt volgens opgave van de opdrachtgever.
•  Leverbaar in diverse transparantheden.

• Montagerichtlijnen volgens voorschriften van de leverancier.

Algemeen

"JEWEL" raamfolie is een product dat in veel projecten toegepast kan worden. Het heeft een decoratieve functie, 
geeft veel privacy en laat tevens het daglicht door. Er zijn vele soorten glasfolie leverbaar zoals: matfolie, 
ornamentfolie, privacyfolie, decoratiefolie, zonwerende folie, veiligheidsfolie, anti-splinterfolie, UV-blokkerfolie, 
spiegelfolie en nog veel meer. Statisch folie hecht het beste met water. Deze folie hecht namelijk door statische 
electriciteit in combinatie met water. Zelfklevende folie hecht zonder water. "JEWEL" heeft een uitgebreid aantal 
kleuren en patronen in de standaard collectie. Wij kunnen ook uw logo of print verwerken in onze folies om uw 
raampartijen een persoonlijke uitstraling te geven.

Technische gegevens

Standaard dubbelglas Absorbtiewaarde <40%
Gelaagd glas Absorbtiewaarde <20%
Low E/HR glas           Absorbtiewaarde <20%
Veiligheidsglas          Alle plakfolies toepasbaar
Enkel glas Alle plakfolies toepasbaar
Zonwerend glas        Absorbtiewaarde <20%

Bij alle bovengenoemde glassoorten kan men, zonder problemen buiten geplakte (zonwerende) folie toepassen. 
Bij toepassing van serre daken altijd buiten geplakte folie toepassen.

Veiliheids/Anti-splinterfolie

Deze folie wordt nagenoeg altijd binnnen aangebracht en kan op ieder glassoort worden toegepast. Het geeft de 
voorkeur deze folie, na enkele dagen, rondom af te werken met siliconenkit. De anti-splinterfolie is genormeerd 
volgens de europese richtlijnen DIN 52337 en 52290(tevens inbraak vertragend).

Naden

Horizontale naad: Bij een horizontale naad zorgen wij er altijd voor dat deze zich niet op gezichtshoogte bevindt.
Een naad kan nooit strak tegen elkaar worden geplakt. Er moet een ruimte van ca. 1 mm. tusssen
de delen blijven bestaan. Dit heeft het nadeel dat er in de loop van de tijd zich vuil ophoopt in de 
naad zodat deze meer opvalt.

Verticale naad    : Deze naad altijd zo plaatsen dat er een symmetrische verdeling ontstaat. Het voordeel hiervan is
dat de naad bij het reinigen van de ramen schoon blijft en daardoor, op den duur, minder opvalt. 

Belangrijk

Wij adviseren om de eerste 30 dagen na het aanbrengen van de plakfolie, de ramen niet te reinigen en zo weinig
mogelijk aan te raken. Na deze tijd is de plakfolie zo optimaal mogelijk verbonden met het glasoppervlak.
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