Technický list
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OCHRANNÁ UV SAMOLEPICÍ FÓLIE
Fólie sloužící k ochraně proti mechanickému poškození a znečištění v průběhu přepravy, opravy, montáže a
skladování. Dlouhodobá přilnavost díky UV odolnému lepidlu nezanechává stopy při odstraňování fólie a má velmi
vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům.
Technická data:
Materiál
Lepicí vrstva
Teplotní odolnost
Lepivost
Tloušťka
Plošná hmotnost
Pevnost v tahu (PN-EN ISO 527-1-3)
Odolnost proti protažení (PN-EN ISO 527-1-3)
Přilnavost ke sklu
Odolnost vůči UV záření

LDPE fólie
akrylátové lepidlo 8-9 pH
-40°C až +90°C
vynikající
0,040mm ± 5%
46g/m²±10%
podélná 18-21MPa, příčná 19-22MPa
podélná 420%, příčná 500%
1,2 ± 5% N/cm
90 dnů

Charakteristika:
 snadné a okamžité použití (samolepicí)
 zvýšená odolnost vůči UV záření po dobu 90 dnů
 výborná přilnavost na sklo, plasty (PP, PE, PC, Plexy, Lexan),
dřevo, hliník a lakované materiály
 snadné odstranění i po delší době
 vhodná pro exteriér i interiér
 určeno pro vysoce odolnou ochranu povrchů před znečištěním
a poškozením
 vysoká přilnavost na materiály z PP a PE
 významně snižuje čas a náklady na úklid
Příklady použití:
 lze používat na veškeré vnitřní i vnější plochy
 pro ochranu materiálů proti poškození při přepravě nebo
montáži
 pro ochranu všech typů oken, dveří, parapetů
 proti znečištění a mechanickému poškození při malování nebo
omítání okolních ploch (např. při zateplování objektu)
 vhodné pro veškeré druhy podlahovin (dlažby, lina, koberce,
vinylové a plovoucí podlahy), pro ochranu částí nábytku
Provedení:
Barva: modrá
Balení: 40ų/50mm x 100m

Pracovní postup:
Stav povrchu: suchý, čistý, bez prachu a mastnoty.
Způsob použití: U menších ploch odřízněte z role požadovanou
délku folie a přitiskněte samolepící stranou na požadované místo. U
větších ploch odviňte z role folií (cca 30cm), nalepte na okenní rám
a přitlačte tak, aby pevně přilnula po celé šířce. Dále odviňte
potřebnou délku, a pak folii odřízněte. Nalepenu folií uhlaďte od
středu do stran dlaní tak, aby nedocházelo k vytváření vzduchových
bublin. Ujistěte se, že došlo k dokonalému spojení podkladu a
samolepící vrstvy. Při navazování jednotlivých pásů zajistěte jejich
překrytí min. 25 mm. Při manipulaci a uhlazování zabraňte porušení
folie! Poškozené místo ihned opravte OCHRANNOU SAMOLEPICÍ
FOLIÍ nebo OCHRANNOU PVC PÁSKOU.
Upozornění: Během chladného počasí zajistíte kvalitní lepivost
skladováním v pokojové teplotě.
Pracovní teplota: +10°C až +60°C. Upozornění: Fólie musí být
odstraňována při minimální teplotě 10°C.
Bezpečnost:
Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další
pokyny viz etiketa výrobku.

Skladovatelnost:
6 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při
teplotách +5°C až +25°C, relativní vlhkost vzduchu 40-80%.

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich zkoušek i zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. Vzhledem k různorodosti současných materiálů a povahy jejich
povrchů v kombinaci s velkým množství možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout odpovědnost za dosažené výsledky ani nést záruky nad rámec uvedených
informací. V každém případě doporučujeme předem vyzkoušet vhodnost materiálu pro každou jednotlivou aplikaci.
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