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Instrukce k aplikaci strukturovaných fólií Grafiwra p 
 

Proč Grafiwrap? 

Grafiwrap je registrovaná obchodní značka, která se odkazuje na materiály, 
které se používají pro „celopolepy“ vozidel nebo objektů. U klasického systému 
Grafiwrap je vozidlo kompletně zabalené do potisknutelné fólie. Jedná se o 
sendvičový systém složený z tištěné lité vinylové fólie s šedým lepidlem o síle 50 
mikronů (Grafiprint S34P nebo S38P) a z ochranného litého laminátu o síle 40 
mikronů (Grafiprint LAMX40). Na rozdíl od klasických Grafiwrap filmů, Grafityp nabízí 
celou řadu Graficast Automotive & Deco filmů, které jsou také ideální pro celopolepy 
aut nebo objektů. Z celé řady fólií je možné vybírat z matných, lesklých, perleťových, 
a barvu měnících barev, tak i ze strukturovaných jako je broušený hliník, karbon, 
imitace kůže, deco efekty s další. Instalace těchto fólií vyžaduje zvláštní pozornost a i 
proto byla vytvořena tato instalační příručka. Zde se dozvíte nějaké tipy a triky pro 
správnou instalaci Vaší fólie Grafiwrap. 

 

Obrázek 1 – Přední nárazník Jaguar XK - jak můžete vidět, je možné s fóliemi 
Grafiwrap bez problémů lepit i ty nejhlubší prohlubně 
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Proč si vybrat GrafiWrap/Graficast Automotive & Deco fo lie? 

Na našem současném trhu je jedna z nejdůležitějších: věcí upoutání 
pozornosti. To lze provést na jedné straně reklamními polepy, kterých si budou 
ostatní účastníci silničního provozu a chodci všímat nebo na druhé straně 
celopolepením speciálními fóliemi, s kterými bude Váš vůz jedinečný. Tohoto lze 
dosáhnout pomocí systému GrafiWrap. 

Druhou důležitou výhodou systému GrafiWrap a nebo Graficast Automotive & 
Deco films je ochrana laku Vašeho auta proti povětrnostním vlivům, chemickým 
výrobkům, soli, kartáčům myčky, škrábáncům, odlétajícím kamínkům a UV záření ze 
slunce, které působí blednutí laku.  

  Další výhodou je flexibilita měnit reklamní kampaně často bez potřeby 
drahého stříkání nového laku. Profesionální firma může po skončení kampaně fólii 
snadno odstranit, popř. nalepit jinou. Pokud se rozhodnete automobil prodat, není nic 
jednoduššího, než fólii odstranit a máte lak jako nový.  

Příprava: 

Před tím, než začnete používat fólie Grafiwrap, musíte se ujistit, že: 

a. vozidlo nebo objekt je pro polepení vhodný 
b. prostředí je pro lepení vhodné 
c. jsou k dispozici všechny nástroje potřebné pro lepení 

Je velmi důležité, aby byl povrch vozidla pořádně vyčištěný a odmaštěný. Také 
zkontrolujte, zda nejsou na povrchu velké ohyby a prohlubně, které by vyžadovali 
použití primeru, pro zlepšení přilnavosti vinylu k povrchu.  

 

Vozidlo nebo objekt 

Za prvé je potřeba se postarat o to, aby byl lak na vozidle ve výborném stavu. 
Fólie okopíruje téměř jakoukoli nerovnost a tím by mohl být celý výsledek 
znehodnocen. To platí i pro nové vozy s vodou ředitelnými laky, jakož i pro nově 
nalakované. To je velmi d ůležité! V opačném případě se může stát, že se bude 
lak loupat spolu s fólií a tím nemáme na mysli pouze při odstraňování, ale také při 
samotné instalaci, kdy je potřeba fólii několikrát nalepit a zase odlepit. U nově 
nastříkaných vozů, je nutné čekat po dobu alespoň 6 týdnů.  
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Prostředí  

Ideální prostředí pro lepení je dobře osvětlený, bezprašný prostor se stálou 
teplotou mezi 17 °C až 24 °C. Příprava vozidla zahrnuje odstranění zbytečných 
částí automobilu, jako jsou například poznávací značky, okenní gumy, zrcátka, 
antény, atd. Auto je potřeba odstrojit vždy tak, aby bylo lepení co nejjednodušší. 

 

Potřeby 

- Stěrka s plstěnou hranou na jedné straně (SPAVELC) nebo celoplstěná stěrka 

 ( SPATEL & VILT08 ) 

- Velmi ostrý skalpel (nůž) 

- Horkovzdušná pistole s regulací tlaku vzduchu a teploty 

- Měkké a čisté rukavice, které nepouští chlupy (GLOVE1) 

- Neagresivní odmašťovač nebo odstraňovač silikonu, isopropanol, ethanol nebo 
"Rapid Prep" 

- Primer  

- Ubrousky nebo hadry, které nepouští při čištění chlupy  

Čištění a odmaš ťování vozidla nebo objektu lepení 

 Vozidla nebo objekty lepení by měly být čištěny den předem (ručně nebo v 
myčce, avšak bez použití vosku). Proč den předem? Protože si můžete být zcela 
jisti, že vše je úplně suché a že z lišt Vám nebude odtékat žádná zbytková voda.  

 Pro řádné odmaštění je potřeba používat prostředky na bázi 
isopropylalkoholu, ethanolu nebo "Rapid prepu". Velkou pozornost věnujte 
prostorům okolo lišt, pod těsnícími gumami, lištami apod. 

 

Obrázky 2 a 3 - Správné lepení začíná dokonalým vyčištěním povrchu 
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Tip: Pro odmašťování ploch, které jsou těžko dosažitelné, použijte trochu 
isopropanolu, ethanol nebo "Rapid prep" na vatové tyčince. Pro čištění prostoru 
mezi dvěma díly karosérie automobilu, můžete zabalit čistící hadřík kolem tenké 
stěrky.  

 

 

 

Obrázky 4 a 5 - Prostor mezi jednotlivými částmi automobilů také vyžaduje 
zvláštní pozornost, PS: Při použití čisticího prostředku vždy dodržujte 
bezpečnostní pokyny, např. noste na sobě masku, rukavice, atd. 

 

Použití primeru 

Pokud chcete použít autofólie Grafiwrap ve velkých záhybech a prohlubních 
doporučujeme použít nátěr primerem. Doporučujeme nátěr "Dow Corning 1200". 
Při použití primeru je přilnavost lepidla zvýšena o 25 %. Tím pádem drží vinyl na 
povrchu mnohem lépe. 

  Jak aplikovat primer? Zabalte čistý hadřík kolem ukazováčku a navlhčete 
hadřík v primeru. Nelepte fólii na primer dokud zcela neuschne. Čekejte 
minimálně 10 minut. Pak vezměte čistý hadřík a několikerým otřením odstranit 
bílý opar, který se objevil v průběhu sušení primeru. Pokud je potřeba fólii nalepit 
do hluboké drážky nebo prohlubně, je potřeba umístit fólii hned na poprvé 
správně. Je potřeba zkontrolovat, zda nejsou na fólií žádné vzduchové bubliny 
nebo vrásky. Pokud není správně umístěna, musíte ji co nejdříve přemístit (v 
případě, že fólie je již na pevno nalepena, je potřeba odstranit bubliny později). 
Kombinace primeru a lepidla tvoří velmi silnou vazbu. V budoucnu bude 
odstraňování fólie v kombinaci s primerem obtížnější. 

Na tomto příkladu ukážeme, jak strukturovaná fólie Graficast s imitací 
uhlíkového vlákna aplikujeme na předním nárazníku Jaguaru XK. Jak je vidět, 
tento nárazník má velmi extrémní křivky a hluboké prohlubně. 
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Obrázek 6 – Přední nárazník Jaguaru XK s hlubokými prolisy 

Aplikace strukturované fólie Graficast & Deco 

Strukturované Graficast Automotive & Deco fólie je vždy potřeba aplikovat 
suché. V první fázi je třeba rozměřit, jak velký kus fólie bude potřeba pro polepení 
celého nárazníku. Vždy se ujistěte, že potřebný kus fólie je asi o 10 cm větší, než 
pro polepení potřebujete – aplikace bude tím pádem jednodušší. Na stole si 
odřízněte požadovaný kus fólie. Strukturované fólie je vždy potřeba řezat rovně 
pomocí pravítka či rovné tyče. Řezat strukturované fólie je potřeba bez zatržení a 
je potřeba sledovat strukturu, popř. je potřeba dělat kulaté zářezy, aby při 
následné aplikaci nedocházelo k roztržení fólie. 
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Obrázek 7 – Řezání autofólie pomocí pravítka (bez zátrhů) 

 

Ještě jednou zkusíme, zda kus fólie, který jsme uřízli je pro danou část vozu 
dostatečně velký. Následně odstraníme podkladový papír a umístěte fólii volně na 
auto. Pokud vinyl napevno nepřitiskneme lze jej znovu snadno odlepit. Nyní 
začneme fólii vyhlazovat stěrkou. Začínáme od středu k jedné a následně druhé 
straně. Fixaci fólie začínáme na středu v nejvyšším bodě a stěrkujeme směrem 
dolů. Pokud již máme fólii pevně uchycenou, ale rádi bychom ji ještě upravili, stačí 
fólii nahřát a tahem uvolnit. 
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Obrázek 8 – Jemně položit fólii na vozidlo 

 
Obrázek 9 – Fixace fólie ve středu na nejvyšším bodě 
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Odlepte fólii na jedné straně auta a zahřejte ji horkovzdušnou pistolí. U 
velkých fóliových povrchů, doporučujeme nastavit teplotu horkovzdušné pistole na 
600 °C. Vinyl zahřívejte pomalu, krouživými pohyby, aby zahřátí bylo rovnoměrné 
a zabránilo se tak pnutí ve fólii. Vždy je potřeba zahřívat fólii za celý kus, i tu část, 
kterou držíte v ruce. Zabráníte tím potrhání fólie. Natáhněte následně fólii přes 
daný díl a lehce  přihlaďte stěrkou nebo rukavicí.  

Obrázek 10 a 11 – Zahřejte fólii a za celý kus ji vytáhněte 

Je velmi důležité, aby jste vždy zahřáli celý kus fólie, než ji začnete vytahovat 
a přikládat k povrchu. To platí rovněž pro odlepování a opětovnému nalepení (v 
případě lepšího umístění fólie). Tímto způsobem lze natáhnout fólii kolem 
kompletní pravé strany nárazníku. V tuto chvíli neřešíme prohlubně, ani sousední 
díly karosérie. 

 

Obrázek 12 a 13 – Natáhněte fólii na celou půlku nárazníku a lehce ji přitlačte 
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Obrázek 14 a 15 – Následné dokončení hodní a spodní části nárazníku 

Opakujte aplikaci fólie od středu směrem k druhé straně nárazníku. Jakmile 
potáhnete fólii kolem kompletního nárazníku, můžete začít fólii přitlačovat 
napevno. Pokud začnete přitlačovat napevno fólii hned od začátku, riskujete 
vytvoření lesklých proužků na těch místech, kde byla fólie odtržena a znovu 
přilepena. Nyní můžete začít s dokončováním, tzn. zastrkáváním fólií za hrany, do 
prolisů atd. V tomto případě začneme s úpravou fólie kolem světel auta. Aby se 
zabránilo přílišnému pnutí fólie, vyřízneme přes střed světlometu eliptický otvor (je 
vždy potřeba dělat díry bez hran). Ujistěte se, že řez není přímý, ale do kruhu. 
Tímto se vyhnete trhání vinylu na konci řezu. Začněte na vnitřní straně světla 
vozu a skončete na vnější straně. 

 
Obrázek 16 – Udělejte kulatý zářez uprostřed světla 
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Obrázek 17 a 18 

Vytáhněte fólii mimo světlometu auta. Tím, že fólii nahřejeme, se vrátí zpět do 
původního tvaru. Nechte fólii na chvilku vychladnout (dokud nebude "vlažná"), a 
pak ji postupně stěrkou nebo prsty pevně přitlačujte ke karosérii. Poté odřízněte 
přebytky fólie a zafixujte pomocí stěrky. 

Podobný postup práce musí být dodržen také pro prohlubně. V tomto případě 
začneme u předního odsazení. Začneme tím, že do fólie vyřízneme „kulatý“ otvor. 
Zahřejeme část fólie v části u zářezu (s výjimkou oblasti, kde budeme vinyl 
přitlačovat – viz. obrázek 20). Nikdy neohřívejte fólii (teplota horkovzdušné pistole 
je nastavena na 250 °C) na straně, kde se bude fólie přichytávat k povrchu, vždy 
na straně okolo proříznutého otvoru. Tímto způsobem se vyhneme snížení 
množství lepidla v oblastech, kde je požadována nejvyšší pevnost lepidla. 

Obrázek 19 a 20 – Opět uděláme kulatý řez a fólii zahříváme 
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Obrázek 21 a 22 

 

Zahřejte fólii přes přední odsazení (vždy na opačné straně, než kde hodláte 
chcete fólii přilepit), a postupně po částech fólii přimačkávejte. Obrázky 23, 24, 25 
a 26. Opatrně domačkejte fólii až ke krajům. Okraje fólie pak domačkejte stěrkou. 

 

Obrázky 23, 24, 25 a 26 – Opatrně domačkejte prohlubně a kraje zamačkejte 
stěrkou 

 



      

12 
GRAFITYP Selfadhesive Products 

Obrázek 27 – Hotovou přední hranu znovu zahřejte a pevně po okrajích přitlačte. 
Následně dokončíme okraje na horním okraji nárazníku. 

 

Obrázky 28 a 29 – Tam kde již máme fólii lehce přichycenou ji zahřejeme a opět 
odtáhneme. Pomocí horkovzdušné fólie (na 250°C) vrátíme fólii do původní 
velikosti. 
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Obrázky 30, 31 a 32 - Nechte vinyl trochu vychladnout, dokud nebude „vlažný“ a 
poté ji přitlačte stěrkou. Ujistěte se, že je fólie mezi hranami dostatečně přitlačena 
tak, aby jste získali perfektní linii pro řez fólie. Je třeba nechat vždy dostatečné 
množství fólie, tak aby po zamačkání nebyla vidět původní barva karosérie.  
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Obrázky 33 a 34 - Postupně namačkejte fólii kolem okraje mezi dvě části 
automobilu a stěrkou zafixujte. 

Obrázek 35 – Dokončený horní okraj nárazníku. Následně stejným způsobem 
uděláme i spodní část. 
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Obrázek 36, 37, 38 a 39 - Zahřejte vinyl lehce na okrajích tzn. pár milimetrů kolem 
hrany. Pak zahřejte vinyl na "opačné" straně a zatlačte ji kousek po kousku do 
prohlubně viz. obrázek 39. 
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Nakonec - nejhlubší otvory 

 

 

Obrázek 40, 41, 42 a 43 Ujistěte se, že fólii zahříváte vždy na „opačné straně. 
V prohlubních pracujte vždy pomalu. 
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Obrázek 44, 45, 46, 47 – Na horní straně proveďte malý kruhový řez. Postupně 
fólii přitlačujeme až do konce. Následně přebytečnou fólii ořízneme a pevně 
přitlačíme. 

Obrázek 48 – Perfektně aplikovaná fólie v hluboké prohlubni 
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Aby se dosáhlo dobré adheze, doporučujeme vždy fólii po nalepení nahřát. 
Nastavte si na horkovzdušné pistoli cca 350 °C (odpovídá teplotě 90°C na fólii) a 
poté, pokud je vinyl vychladlý, tak znovu. Při nahřívání ještě fólii vystěrkujte. 
(zejména v prohlubních). Prosím, než začnete fólii opět nahřívat, ujistěte se, zda 
byla fólie aplikována všude správně. Jinak může docházet v místech, kde nebyla 
fólie dostatečně přilepena, k protrhávání (viz obrázek 51). Také se ujistěte, že se 
Vám při velkém pnutí fólie nevytvoří žádné „lesklé pruhy”. Zejména u fólií s imitací 
uhlíkových vláken a matných fólií. Také nedoporučujeme třít fólie plastovou 
stěrkou, ale raději plstěnou nebo rukavicí.  
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Obrázek 49, 50 a 51 – Před ohřátím ještě fólii vystěrkujte. Pokud nebyla fólie 
dostatečně dobře zamačkána, může dojít k jejímu protržení. 
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Výsledek

Obrázek 52 a 53 - Výsledek 



      

21 
GRAFITYP Selfadhesive Products 

Doporučujeme vám, abyste bezprostředně po nalepení nevystavovali vozidlo 
nízkým venkovním teplotám (pod 15 °C). Zaparkujte vozidlo na aklimatizaci v 
místnosti (nejméně jednu noc), aby lepidlo dokonale přilnulo. 

Odstra ňování 

Odstranění fólií Grafiwrap je stejně snadné, jako je jejich lepení. Aby bylo 
možné znovu aktivovat lepidlo, stačí fólii ohřát pomocí horkovzdušné pistole na ± 
350 °C (na displeji).  Zahřátá folie se stane opět hladká a bude možné ji odstranit 
a to bez zanechání zbytků lepidla. Vozidlo bude opět v původním stavu.  

 

Obrázky 54 a 55 - zahřejte vinyl, pokud chcete odstranit 


