
RESTYLE UW OMGEVING MET DESIGN COVERFILMS

Vertrouwde omgeving,
nieuwe uitstraling! 
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Uw vertrouwde bureau, qua vormgeving

en functionaliteit nog prima bruikbaar.

Alleen die kleur of dat dessin is hopeloos

uit de tijd.

Een veelvoorkomend probleem voor veel

interieurs.

Nieuw kopen is een optie, maar waar vindt

u een bureau dat dezelfde fijne eigen-

schappen van de huidige heeft?

De Signcontrol Design Coverfilms bieden

hier uitkomst!

Stevige hoogwaardige films die door hun

hoge kleefkracht en vervormbaarheid uw

meubels en wanden een nieuw uiterlijk

kunnen geven.

Technische Specificaties: 

Dikte: 200 tot 250 micron

Rolbreedte: 1,22 m

Lengte rol: 10 m

Perfecte bestendigheid tegen slijtage, zuren

(m.u.v. Xyleen) en goed schoon te houden.

Vervormbaarheid: 220 %

Vervorming na 48 uur bij 65ºC:

breedte: 0,9 %, lengte: 0,6 %

Rekbaarheid:

breedte: 262 kg/cm, lengte: 230 kg/cm

Kleefkracht:

20 minuten na aanbrengen: 1,04 kg/cm

24 uur na aanbrengen: 1,43 kg/cm

3 dagen na aanbrengen: 1,51 kg/cm

7 dagen na aanbrengen: 1,65 kg/cm

Kleefkracht bij extreme warmte (70ºC):

gedurende 1 dag  1,37 kg/cm

gedurende 7 dagen  1,03 kg/cm

Ideale installatie temperatuur:

20ºC tot 25ºC

(minimaal 12ºC en maximaal 35ºC)

Bij gebruik op grove structuren als ruw

hout of pleisterwerk eerst een primerlaag

aanbrengen. Wij raden aan de hechting

op het oppervlak vervolgens proefonder-

vindelijk te testen.

De Signcontrol Design Coverfilms hebben

een gegarandeerde levensduur van 10 jaar.

Deze garantie heeft betrekking op kleur-

echtheid, vormvastheid en delamineren.

Een oplossing voor elke
omgeving!

Zoveel mensen, zoveel wensen!

Tegenwoordig zijn woon- en interieur-

trends even uiteenlopend als talrijk.

Om zoveel mogelijk mensen van dienst

kunnen te zijn, heeft Glasfolie Suncontrol

getracht een uitgebreid palet aan kleuren

en dessins samen te stellen voor de unieke

Signcontrol Design Coverfilms.

Als uw woon- of werkomgeving niet meer de uitstraling heeft die u wenst, is verbouwen of nieuwe
meubelen kopen een voordehand liggende mogelijkheid. Maar niet de enige!
Om uw bureau’s, wanden, deuren en tal van andere items te ‘restylen’ ontwikkelde Glasfolie
Suncontrol de Signcontrol Design Coverfilms.
Een reeks hoogwaardige zelfklevende films die uw bestaande omgeving een geheel nieuw elan
kan geven. Laat u verrassen door het uitgebreide assortiment dessins, structuren en kleuren.
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