SCHILDEREN MET FOLIE?
Zelfklevende folie op een kozijn? Zo’n tien jaar geleden
werd je nog argwanend aangekeken bij het idee. Veel
schildersbedrijven haalden hun neus op voor ‘stickers’
in plaats van hun mooie schilderwerk. Maar inmiddels
is het tij gekeerd. Bouwbedrijven, woningcorporaties,
winkelketens, zorginstellingen en vastgoedbeheerders
kennen al de voordelen van het gebruik van folie voor
restyling en onderhoud.
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Ook particulieren en bedrijfseigenaren beginnen de voordelen van folietoepassingen te ontdekken. Façade- of
renovatiefilms blijken dé oplossing voor het omkleuren
en renoveren van staal, kunststof en aluminium.
Hiermee bieden wij een duurzaam alternatief ten opzichte van traditionele oplossingen. Met schilderwerk
krijg je gewoon niet zo’n mooi, strak en duurzaam
resultaat.

IS UW PAND TOE AAN
EEN SCHILDERBEURT?
Heel wat panden en huizen met kunststof of aluminium
kozijnen, deuren en panelen staan er wat verkleurd en
verkrijt bij. Een zelfklevende verflaag blijkt een mooie,
snelle en kwalitatieve oplossing. Schilderen met folie
biedt bovendien volop voordelen in levensduur en duurzaamheid.
Na verloop van tijd laten weersinvloeden, vervuiling en
beschadigingen hun sporen na. In het ergste geval kan
er zelfs corrosie ontstaan. Aangetaste delen opnieuw
verven is een optie maar vaak minder mooi en erg
arbeidsintensief. Het aanbrengen van folie kan snel en
veroorzaakt nauwelijks overlast voor de omgeving.

Doordat aluminium en kunststof een zeer lange levensduur hebben, komt ook het esthetische aspect om de
hoek kijken. De kozijnen of geveldelen zijn technisch nog
in goede staat, maar de kleursamenstelling is gedateerd
waardoor een gebouw geen frisse uitstraling meer heeft.
Speciaal voor gebouwen zijn zeer duurzame folies
ontwikkeld. Met deze producten worden ondergronden
veredeld, beschermd en gestabiliseerd. Wij leveren
de producten Sikkens Dryfilm MP van Akzo Nobel, ook
wel bekend als Avery Dennison Facadefilm, en Renolit
Reface.

ONS ZELFKLEVEND
VERFSYSTEEM!
Goed onderhouden gevels en kozijnen zijn in belangrijke mate bepalend voor de waarde van uw pand.
Facade- en renovatiefilms blijken vaak dé oplossing
voor het onderhouden, renoveren en omkleuren van
kunststof en aluminium.
Verf hecht minder goed op deze ondergronden, het
resultaat is vaak streperig en het is moeilijk om op
randen een goede kantendekking te krijgen. Maar verouderde, verkleurde en verkrijte gevelelementen krijgen
met ons zelfklevend verfsysteem weer een superstrakke
uitstraling.
De duurzame, hoogwaardige folie wordt eenvoudig en
snel in één laag aangebracht met volop voordelen ten
opzichte van traditionele verfsystemen. Het aanbrengen
van folie is een effectieve manier om uw pand weer de
uitstraling te geven die het verdient.
Schilderen met folie is een voordelige manier om delen
te onderhouden, te renoveren en te restylen. Door alleen
een nieuwe toplaag aan te brengen, bespaart u veel
kosten die een reguliere renovatie met zich mee brengt.
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Bovendien is folie gelijk droog en gebruiksklaar, zonder
verflucht en onnodige stofoverlast. Er worden geen zware chemicaliën of milieubelastende materialen gebruikt.
Onze folie heeft een hogere duurzaamheid ten opzichte
van verf. Schilderwerk moet na een jaar of vijf weer worden onderhouden, terwijl folies een duurzaamheid van
minstens tien jaar hebben.
Wij bieden een alternatief verfsysteem om uw pand niet
alleen te restylen maar ook duurzaam te beschermen.
En terecht, want folie heeft zich inmiddels bewezen als
een interessante en lucratieve oplossing.
Kortom, de verwerkingsvriendelijkheid, levensduur,
milieuvriendelijkheid en het rendement van deze hoogwaardige folies overtreffen in ruime mate de traditionele verfsystemen. Al meer dan 15 jaar bewijst deze
techniek zijn waarde. Het rendement op uw onderhoudsinvestering wordt, middels de oplossing die wij
bieden, verhoogd door een aanzienlijke kostenbesparing en gebruiksgemak.
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DE VOORDELEN OP EEN RIJ

Uitstraling is als nieuw en zo strak als spuitwerk.
Een duurzaam éénlaags dekkend systeem, door en door gekleurd.

Optimale randafdekking, zelfs op de scherpste hoeken.
In één laag een gelijkmatig en volledig dekkend systeem, vergelijkbaar met minimaal twee verflagen.

Weinig overlast en direct gebruiksklaar.
Een snelle montage met een minimum aan overlast zoals stof- en geuroverlast.

Lange levensduur met minder onderhoud.
Een levensduur van minstens tien jaar zonder verkrijting. Een verdubbeling van de duurzaamheid in vergelijking
met schilderwerk. Zelfs bij horizontale toepassing.

Minder weersafhankelijk.
De hechting en het resultaat worden niet belemmerd door hoge luchtvochtigheid, een regenbui of lage
temperaturen.

Milieuvriendelijker en duurzamer dan traditionele verfsystemen.
Op basis van ISO 14040 is De Life Cycle Analyse (analyse milieubelasting van productie t/m afvalverwerking)
50 tot 80% lager dan die van verf. Kortom, facade- en renovatiefilms zijn gewoon een stuk milieuvriendelijker.

Volop kleuren.
Naast het standaard assortiment aan beschikbare kleuren in hoogglans, zijdeglans, mat en metallic kunnen op
verzoek alle gewenste kleuren worden nagemaakt.

Een hoog rendement op uw investering.
Onze oplossing is voordeliger in vergelijking met schilder- of andere gevelrenovatietechnieken door een langere
levensduur met minder onderhoud.

Nog meer voordelen...
Wij bieden ook folies aan met een extra functionele toplaag. Een kras- en stootvaste coating die zelfs vuilafstotend werkt. Hoe dat kan? Deze is voorzien van een PVDF toplaag en maakt het product extra sterk, vuilafstotend
en nog beter bestand tegen chemicaliën en UV-straling. En wel op zo’n manier dat ons product nog beter reinigbaar is en zelfs graffiti geen probleem meer vormt.

VEELGESTELDE VRAGEN

Ziet het er niet uit als een plastic laagje? Is echte verf niet veel mooier?
Omdat de facade- en renovatiefilms circa twee verflagen dik zijn en heel flexibel, nemen ze de structuur van de
ondergrond over. Daardoor hebben de folies een uitstraling vergelijkbaar met nieuw geleverde kozijnen.

Zijn alle delen van mijn pand te voorzien van renovatie- en facadefilms?
Niet alle ondergronden zijn geschikt. Zoals hout en sommige gevelplaten met een structuur. In deze gevallen kan
het zinvol zijn om folie te combineren met schilderwerk. Hiervoor hebben wij een samenwerkingsverband met
een gerenommeerd schildersbedrijf.

Hoe worden aangebrachte renovatie- en facadefilms onderhouden?
Standaard wordt geadviseerd om de folie minimaal eens per jaar schoon te maken met water en een milde
zeepoplossing. Maar natuurlijk kunnen de folies gewoon meegewassen worden met het wassen van de ramen.

Zijn renovatie- en facadefilms gevoelig voor beschadigingen en krasjes?
Facadefilm is een door en door gekleurde sterke film die je niet zomaar beschadigt. Maar net als bij verf moet
je voorzichtig blijven met scherpe en schurende voorwerpen. Op kwetsbare delen is een extra krasvaste toplaag
aan te brengen of kan er gebruik worden gemaakt van ons product Renolit Reface.

Zijn beschadigingen te repareren of te vervangen?
Kleine beschadigingen kunnen met een ‘pleister’ gerepareerd worden. Er wordt een stukje folie over de beschadiging heen gezet. Ook is het mogelijk een beschadigd deel compleet te vervangen, bijvoorbeeld op een zichtplek.

Moet bestaande folie verwijderd worden bij het aanbrengen van een nieuwe laag?
Facadefilm hoeft niet gedemonteerd te worden bij het aanbrengen van een nieuwe laag. Een tweede laag wordt
over de eerste aangebracht. Het verwijderen van de folie is overigens gewoon mogelijk.

		

WIE ZIJN WIJ?

Scholtensign is al meer dan 15 jaar een expert in
reclameproducties en visuele communicatie. Wij geven
vorm aan reclame, decoraties en merkbeleving. Dit doen
wij voor voertuigen en voor exterieur en interieur van
vastgoed.
Het verwerken van zelfklevende folie is bij ons dagelijks aan de orde. Onze ruime kennis en ervaring in
folietoepassingen is dan ook vanzelfsprekend.
Zo zijn wij bijvoorbeeld bedreven in renovaties en restyling met prachtige structuurfolies van bijvoorbeeld
deuren, liften, keukens, balies, meubels en hele wanden.
Ook zijn wij bedreven in carwrap - het geheel inpakken
van auto’s met folie - en leveren wij alle soorten glasfolies zoals zonwerende, veiligheids, privacy, decoratie en
inbraakwerende folies.
Kijk gerust eens op www.scholtensign.nl/nieuws voor
referenties en een goed overzicht van onze werkzaamheden.

Scholtensign is getraind en gecertificeerd voor schilderen met folie.
Wij zijn een Specialist Facade Installer. Oftewel gecertificeerd ‘zelfklevende verf’ specialist voor Sikkens Dryfilm
MP / Avery Dennison® Facade Film.
Daarbij staat Scholtensign voor kwaliteit die bereikt
wordt door een team van enthousiaste monteurs met
één vaste projectbegeleider per project.

HOE GAAT HET IN Z’N WERK?

01 Voorbereiding

02 Toepassing

03 Afwerking

04 Afgewerkte gevel!

Reinigen en
voorbehandelen.

Professionele montage
door onze gecertificeerde
medewerkers.

Eindcontrole en schoonmaak voor een tip top
oplevering.

Direct gebruiksklaar, een
lange levensduur en met
weinig onderhoud.

EN HOE NU VERDER?

01 Bespreken en opnemen

02 Offerte

03 Tijd voor actie!

We beginnen met het bespreken van
uw wensen en aan de hand daarvan
komen wij met een projectgericht advies. Op basis van een opname ter
plaatse kan een passend aanbod
worden gedaan.

Binnen twee weken stellen we een
transparante offerte op. Groen licht?
Dan worden de materialen besteld,
voorbereidingen getroffen en de
uitvoering gepland.

Onze teams staan al klaar! We
werken snel én nauwkeurig zonder
geuroverlast en zonder droogtijd.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en voor het maken van een afspraak.
Wij vertellen u met plezier alles over schilderen met folie.

Scholtensign
Stationsstraat 76
6515 AB Nijmegen

024 360 71 07
info@scholtensign.nl
www.scholtensign.nl

Stationsstraat 76
6515 AB Nijmegen
024 360 71 07
info@scholtensign.nl
www.scholtensign.nl

ONZE MERKEN
RENOVATIE- EN
FACADEFILMS
Sikkens Dryfilm MP / Avery Dennison® Facade Film
Sikkens en Avery Dennison hebben de handen ineengeslagen en dit zelfklevend verfsysteem ontwikkeld. Sikkens als vooraanstaand merk in verven,
lakken en coatings en Avery Dennison met volop ervaring in de ontwikkeling
van zelfklevende folie voor industrieel en professioneel gebruik.
Deze folie is een technische oplossing waarachter meer dan 15 jaar praktijkervaring schuilgaat. Een product toegesneden op zijn functie, met de nodige
garanties en een reële levensduurverwachting van zo’n 10 jaar, mits aangebracht door een gecertificeerd verwerker.

Renolit Reface
Hoogwaardige kunststoffolies en -producten zijn de passie van de Duitse
producent Renolit. Al ruim 70 jaar stelt de Renolit Groep als zelfstandig
familiebedrijf de norm op het gebied van kwaliteit en innovatie in haar
specialisme.
De succesformule van hun renovatiefilm is de meerlaagse structuur. Elke
afzonderlijke laag draagt bij aan de voordelen van het product, zoals duurzaamheid, UV-stabiliteit en een vlekbestendig oppervlak. Deze voordelen
worden gegarandeerd op basis van langdurige tests en onafhankelijke
expert-beoordelingen. Het vuilafstotende en krasbestendige PVDF-oppervlak
vereenvoudigt het reinigen omdat het de hechting van vuil belemmert. Zelfs
graffiti kan makkelijk verwijderd worden. De acryl beschermlaag en hoogwaardige pigmenten zorgen voor een duurzaamheid van minstens tien jaar.
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