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TECOSMART zelfklevende meubelfolie     
  

 

 

 

Gepubliceerde informatie over onze producten zijn gebaseerd op onze praktische kennis, ervaring en de door de producent aan ons beschikbaar 

gestelde technische gegevens en verwerkingsinstructies. Vanwege de vele mogelijke invloeden bij de verwerking en toepassing van het materiaal 

dient de koper zelfstandig de geschiktheid van elk materiaal voor hun specifieke doel te bepalen, voorafgaand aan het gebruik. Ondanks onze 

printtesten op diverse printers kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor niet compatibele inkten i.c.m. onze media. Wij kunnen uitsluitend 

aansprakelijk gesteld worden voor schade tot maximaal de hoogte van de aankoopprijs onder uitsluiting van indirecte en incidentele schade. Alle 

genoemde informatie dient alleen om het product te beschrijven en niet in de juridische zin te worden beschouwd. 

                                                             Pagina 1 van 3                                                 Copyright Filmolux Group, 2016 

PRODUCTINFORMATIE 

TECOSMART is een PVC-vrije, zelfklevende folie met een op papier gebaseerd, decoratief oppervlak. Met 

de folie kunnen meubels en deuren snel en eenvoudig van een nieuwe uitstraling worden voorzien.   

UITVOERINGEN 

Universele kleuren, hout decors en creatieve decors. Al dan niet met een oppervlaktestructuur, glanzende, 

matte, satijn, metallic of anti-vingerafdruk uitstraling. Kijk voor alle decors op 

https://www.filmolux.nl/tecosmart-meubelfolie  

 

EIGENSCHAPPEN 

 

TECOSMART heeft een air-matrix belijming bestaande uit kleine luchtkanaaltjes, hierdoor kan de folie zeer 

eenvoudig en snel luchtbelvrij aangebracht worden. TECOSMART is herpositioneerbaar en verwijderbaar 

van de meeste oppervlakken.  

TOEPASSINGEN 

TECOSMART is speciaal voor de interieurbouw en meubelindustrie ontwikkelt.  

Geschikt voor binnen gebruik toepassingen zoals: 

• Standbouw 

• Interieurinrichting 

• Reparaties 

• Restylen van oude meubels 

 

 

https://www.filmolux.nl/tecosmart-meubelfolie


                                                                                                                         

 
 
 

Technische informatie 

 
TECOSMART zelfklevende meubelfolie     
  

 

 

 

Gepubliceerde informatie over onze producten zijn gebaseerd op onze praktische kennis, ervaring en de door de producent aan ons beschikbaar 

gestelde technische gegevens en verwerkingsinstructies. Vanwege de vele mogelijke invloeden bij de verwerking en toepassing van het materiaal 

dient de koper zelfstandig de geschiktheid van elk materiaal voor hun specifieke doel te bepalen, voorafgaand aan het gebruik. Ondanks onze 

printtesten op diverse printers kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor niet compatibele inkten i.c.m. onze media. Wij kunnen uitsluitend 

aansprakelijk gesteld worden voor schade tot maximaal de hoogte van de aankoopprijs onder uitsluiting van indirecte en incidentele schade. Alle 

genoemde informatie dient alleen om het product te beschrijven en niet in de juridische zin te worden beschouwd. 

                                                             Pagina 2 van 3                                                 Copyright Filmolux Group, 2016 

GESCHIKTE ONDERGRONDEN 

Melamine gecoate spaanplaat en MDF-platen. Niet-absorberende oppervlakken van glas, plastic en 

metaal. Alle oppervlakken moeten glad, vlak, onbuigzaam, schoon en lijmvriendelijk zijn. Gecoate 

oppervlakken met namen als "nano", antikleef "anti-tesa" of "pareleffect" zijn niet geschikt. 

VERWERKING 

Laat TECOSMART en het te verlijmen werkstuk 24 uur vóór applicatie op kamertemperatuur (20 +/- 5% en 

relatieve vochtigheid van ongeveer 60%) acclimatiseren. Haal de benodigde hoeveelheid TECOSMART uit 

de verpakking en leg de rol plat uit.  

Voor het aanbrengen moet het te verlijmen oppervlak grondig worden gereinigd van stof en vet. Reinig 

hiervoor de oppervlakken met een geschikte oppervlaktereiniger (bijv. Smart Cleaner). Droog het oppervlak 

vervolgens af met een pluisvrije reinigingsdoek. Knip de TECOSMART folie met voldoende afloop op maat. 

Voor grote werkstukken is het aan te raden de afdekking in delen te verwijderen. Verwijder ongeveer 10 cm 

van de afdekking. Plaats de folie met de lijmzijde op de rand van het werkstuk en strijk de folie met een 

raken vanuit het midden naar de zijkanten aan. Veeg alle luchtbellen voorzichtig weg. Trek de afdekking 

van de rol steeds een stukje terug en plaats de TECOSMART folie beetje bij beetje vanaf het midden op 

het werkstuk, strijk deze vanuit het midden glad.  

Voor gladde TECOSMART-oppervlakken is een kunststof rakel geschikt. 

Voor gestructureerde TECOSMART-oppervlakken adviseren wij het gebruik van een zachte viltrakel.  

Druk de folie na het aanbrengen goed aan, bij voorkeur met een rubberen roller.  

Snijd het overtollige materiaal voorzichtig af met een hobby-mes.  

Voor professioneel gebruik raden we aan TECOSMART te gebruiken met een snijplotter en een 

lamineermachine. 

Zorg dat u veilig te werk gaat bij de verwerking, let op scherpe messen en folie randen. Bij gebruik 

van Smart Cleaner kunnen er dampen ontstaan. We raden u daarom aan handschoenen en een 

veiligheidsbril te dragen wanneer u de Smart Cleaner gebruikt en voor voldoende ventilatie te 

zorgen. Buiten bereik van kinderen houden.  

Zorg dat de geplakte oppervlakken dimensioneel stabiel zijn en na afloop niet kunnen knikken of 

buigen, dit kan de hechting nadelig beïnvloeden en leiden tot onbedoeld losraken van de folie.  
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Indien nodig kan TECOSMART opnieuw worden verwijderd. 

OPPERVLAKTE WEERSTAND 

Mede afhankelijk van de ondergrond voldoet TECOSMART aan de oppervlakte weerstand volgens 

DIN 68861, deel 1D tot 1B. 

LICHT ECHTHEID 

Minstens 6 volgens de Internationale Wool Scale, DIN EN ISO 105-B02 

VERPAKKING 

25 meter lange rollen zijn verpakt met een kern van 76 mm, verpakt in een kartonnen doos.  

2,3 meter lange rollen zijn verpakt in een blisterverpakking met een kern van 41 mm.  

OPSLAG 

Koel en droog in de originele verpakking bij ca. 20 ° C en 55-65 % relatieve luchtvochtigheid. 

Houdbaarheid 12 maanden. 

 

 

 

 

 

 


