
 

Vinyl + Tedlar 
 
Tedlar: de onzichtbare PVF-folie die Vescom wandbekleding zichtbaar beschermt tegen alle 
mogelijke vervuiling van buitenaf. 
 
Vescom vinyl + Tedlar wandbekleding: een bijzondere combinatie 
De ene wand heeft veel meer te verduren dan de andere. De wanden van een laboratorium en die van een 
notariskantoor zijn sprekende voorbeelden van beide categorieën. De combinatie Vescom vinyl + Tedlar 
wandbekleding bewijst haar uitzonderlijke kwaliteiten in omgevingen waar wanden het extra zwaar hebben, 
zoals in laboratoria. Maar ook in patiëntenkamers, behandelkamers en verkeersruimten van ziekenhuizen, 
bejaardencentra en scholen. 
 
De belangrijkste voordelen: 
 
1. Vlekbestendig 

Tedlar is een doorzichtige PVF (polyvinylfluoride) beschermfolie die, eenmaal aangebracht op Vescom 
vinyl wandbekleding, dit product absoluut bestendig maakt tegen vlekken en vuil, van welke aard ook. 
Zelfs beruchte stoffen die normaal venijnige vlekken achterlaten, zoals jodium, zilvernitraat, ballpointinkt 
en verf kunnen gemakkelijk - en volledig - worden verwijderd. Sommige zelfs nog maanden later. 

 
2. Praktisch 

Tedlar is eenvoudig schoon te maken met gewone huishoudmiddelen. Of - als het moet - met sterke 
oplosmiddelen. Met Tedlar kan vinyl wandbekleding tegen de krachtigste vuilbestrijders, zoals 
bijvoorbeeld Aceton. Een van de belangrijkste gevolgen van deze praktische eigenschappen is dat de 
onderhoudskosten worden geminimaliseerd. Vescom + Tedlar is sneller te reinigen dan de meeste 
andere wandafwerkingen. Daardoor liggen de onderhoudskosten stukken lager. 

 
3. Duurzaam 

Dankzij de absolute bestendigheid tegen vlekken gaat Vescom + Tedlar lang mee. Anders gezegd: het 
verarmt niet. Verder scoren de resultaten van de combinatie vinyl + Tedlar ten aanzien van de stoot en 
krasvastheid 33% hoger dan die van vinyl alleen. Belangrijk gegeven bij toepassing in ruimten met veel 
verkeer. Een ander voordeel is dat Vescom + Tedlar krimp en haarscheuren overbrugt. 

 
4. Economisch 

Ook financieel gezien pleit alles voor de keuze van Vescom vinyl + Tedlar wandbekleding wanneer de 
omstandigheden om deze uitzonderlijke combinatie vragen. De aanschafkosten vallen soms zelf nog 
lager uit dan die van min of meer vergelijkbare wandafwerking. Alleen al het ontbreken van 
onderhoudswerkzaamheden als bijvoorbeeld overschilderen maakt van Vescom vinyl + Tedlar 
wandbekleding een economisch zeer verantwoord materiaal. 
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5. Esthetisch 
Omdat de Tedlar beschermfolie doorzichtig en zelfs onzichtbaar is, wordt aan de esthetische waarde 
van Vescom vinyl wandbekleding geen afbreuk gedaan. Elke kwaliteit uit de collectie is onmiskenbaar 
een technisch functioneel product. Maar het wordt niet ontsierd door het ‘ijzige’ uiterlijk dat veel 
kunststofproducten zo deerlijk ontzielt. 

 
De extra voordelen: 
 
1. Opmerkelijk brandveilig 

Vescom + Tedlar wandbekleding is uitermate brandveilig en voldoet aan de relevante normen. Testen 
hiervan zijn op verzoek verkrijgbaar. 

 
2. Naadloze verwerking 

Het materiaal kan naadloos worden verwerkt. De duidelijke verwerkingsvoorschriften laten ook wat dat 
extra voordeel betreft geen vraag onbeantwoord. Bovendien staat de Technische Dienst van Vescom te 
allen tijde tot uw beschikking voor elke gewenste informatie of service. Op verzoek verzorgen wij 
proefwanden, beoordelen wij ondergronden en begeleiden wij de verwerking. 

 
3. Efficiënte installering 

Vescom + Tedlar is snel aan te brengen en vergt geen droogtijd. Daarnaast is het product reukloos en 
na verwerking kunnen ruimten dus onmiddellijk in gebruik worden genomen. Ook het verwijderen gaat 
snel en simpel in zijn werk. 

 
4. Probleemloos desinfecteren 

Wanden met Vescom + Tedlar kunnen desgewenst heel eenvoudig worden gedesinfecteerd met 
middelen op basis van actief chloor. 

 
5. Informatie 

Vescom helpt u graag aan al het benodigde documentatiemateriaal (waaronder een uitgebreide lijst met 
referenties) over de Vescom + Tedlar vinyl wandbekleding collectie. 
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