
  

 

Biała, samoprzylepna, monomerowa, miękka folia PVC do zadruku o 

błyszczącym lub matowym wykończeniu. Doskonale odwzorowuje kolory. 

Odpowiednia dla krótko i średnioterminowych instalacji wewnętrznych i 

zewnętrznych, dla powierzchni płaskich i lekko zakrzywionych. 

Zastosowanie: Przeznaczona do większości reklamowych aplikacji wewnętrznych i 

zewnętrznych takich jak stojaki, plakaty, tablice informacyjne, oznaczenia. 

 Główne cechy: 

• klej permanentny, bezbarwny, poliakrylanowy  
• nośnik  - silikonowany papier Kraft o gramaturze 135 

g/m2 
• wykończenie błyszczące / matowe 
• kalandrowana 

 
Parametry pracy: 

Rekomendowana temperatura aplikacji: od 10 do 35 st. C 

Okres trwałości: 24 miesiące niezadrukowana (przy właściwej aplikacji wykonanej przez specjalistę oraz 

właściwym użytkowaniu) *  

Okres składowania: 2 lata w oryginalnych opakowaniach, w temp. od 20 st. C i przy wilgotności 50% 

( wartość uśredniona) 

Materiał przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach. 

Używać bawełnianych rękawic aby nie uszkodzić materiału. 
*dot. ekspozycji pionowej, zewnętrznej. długość okresu trwałości odnosi się do warunków klimatycznych 
Europy Środkowej.  

 

Przed przystąpieniem do aplikacji folii, należy odpowiednio przygotować powierzchnię, na której folia ma zostać umieszczona. Powierzchnia ta powinna być oczyszczona z wszelkiego typu 
zanieczyszczeń, kurzu czy smarów, które to mogłyby spowodować nieprawidłowe przyklejanie się produktu. Powierzchnie świeżo malowane lub lakierowane należy pozostawić do wyschnięcia na 

okres co najmniej 3 tygodni przed aplikacją. Przed ostatecznym naklejeniem folii samoprzylepnej użytkownik powinien sprawdzić możliwości jej zastosowania w połączeniu z wybranymi lakierami 
lub farbami oraz upewnić się, że pomiędzy produktem a podłożem nie zachodzą reakcje chemiczne. Pomiędzy drukowaniem a ewentualnym laminowaniem należy odczekać od 48 do  72 godzin w 

celu całkowitego wyschnięcia wydruku. 

Dane umieszczone w powyższej karcie nie stanowią prawnej gwarancji określonych parametrów. Mogą być wykorzystywane jedynie informacyjnie. Przed ostatecznym zastosowaniem danego 
produktu, należy indywidualnie i we własnym zakresie przeprowadzić testy jego przydatności z uwagi na szeroki zakres możliwych zastosowań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Właściwości fizyczne 
Stabilność wymiarowa  (FINAT TM 14) - naklejona na stal nierdzewną nie wykazuje kurczenia się w poprzek, na długość ok.0,4 
mm maksymalnie 
Odporność na rozciąganie – wzdłuż min. 19 MPa, w poprzek min. 19 MPa – DIN EN ISO 527 
Wydłużenie przy zrywaniu – wzdłuż min. 130%, w poprzek min. 150% - DIN EN ISO 527 
Przyczepność - >16N/25mm ( FINAT TM 1, po 24 godzinach aplikacji na stali nierdzewnej) 
Ogniotrwałość (DIN 75200) - samogasnąca  naklejona na stal nierdzewną 
Odporność na ogień – ASTM E 84-07 Class „A” 

Odporność na temperaturę – naklejona na aluminium , -40 st.C do +80 st.C – bez zmian 

Wodoodporność – naklejona na aluminium, po 48h przy 23 st.C – bez zmian 

 

 

 

 
  

106 cm 

50 m 

100  µm 


