
SM14-010-018

Folia ochronna do Powierzchni Strukturalnych

INFORMACJE
OGÓLNE

Samoprzylepna folia ochronna to idealne rozwiązanie dla powierzchni wymagających wysokiej 
przyczepności. Specjalnie opracowana do użytku na powierzchniach strukturalnych. Czarno biała 
folia odporna na UV chroni powierzchnie przed działaniem promieni UV.

ZASTOSOWANIE:

Powierzchnie lekko strukturalne

Aluminium malowane proszkowo

CECHY:

Łatwa aplikacja

Odporność na działanie UV do 6 miesięcy

Czysto usuwalna
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SM14-010-451530-00 Folia Ochronna do Powierzchni Strukturalnych 30mm
SM14-011-451540-00 Folia Ochronna do Powierzchni Strukturalnych 40mm
SM14-012-451550-00 Folia Ochronna do Powierzchni Strukturalnych 50mm
SM14-013-451560-00 Folia Ochronna do Powierzchni Strukturalnych 60mm
SM14-014-451570-00 Folia Ochronna do Powierzchni Strukturalnych 70mm
SM14-015-451580-00 Folia Ochronna do Powierzchni Strukturalnych 80mm
SM14-016-451590-00 Folia Ochronna do Powierzchni Strukturalnych 90mm
SM14-017-451510-00 Folia Ochronna do Powierzchni Strukturalnych 100mm
SM14-018-451512-00 Folia Ochronna do Powierzchni Strukturalnych 1250mm
Folia sprzedawana w rolkach o długości 250mb. Możliwość zamówienia folii o dowolnej szerokości - zapytaj naszych doradców.

NAZWA SZEROKOŚĆSKU

SKŁADOWANIE:

Produkt nie powinien być wystawiony na bezpośrednie 
działanie słońca ani na skrajne wartości temperatury 
oraz dużą wilgotność. Powinien być zabezpieczony przed 
kurzem i zanieczyszczeniami i składowany nie dłużej niż 
6 miesięcy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Wszystkie produkty w chwili wysłania do klienta są bez 
jakichkolwiek wad według przeprowadzonych testów 
zgodnych z danymi zawartymi w karcie produktu.

Właściwości produktu są podatne na zmiany w wyniku 
działania szeregu czynników, takich jak kompozycja i 
kondycja podłoża aplikacji, na którą stosuje się folię, 
zanieczyszczenia wierzchu podłoża oraz niejednorodności 
podłoża, temperatury i wilgotności w momencie aplikacji 
oraz w miejscu składowania. Użytkownik zobowiązany 
jest do przeprowadzenia prób i testów właściwych dla 
konkretnego zastosowania przed użyciem folii.

Produkt nie powinien być wystawiony na bezpośrednie działanie słońca ani na skrajne wartości temperatury oraz dużą 
wilgotność. Powinien być zabezpieczony przed kurzem i zanieczyszczeniami.

METODY TESTÓW:

Właściwości produktu ustalono w oparciu o metody testów producenta. Powyższe dane są wartościami średnimi, ustalonymi 
według naszej najlepszej wiedzy, jednakże nie do użytku jako podstawa do tworzenia specyfikacji.

(WARIANTY)
INDEX

NOŚNIK Czarno-Biały Polietylen

GĘSTOŚĆ: 0,925 gr/cm3

KLEJ: Kauczuk naturalny, usuwalny

SIŁA PRZYLEGANIA: 9,7 N/25mm, ISO 29862, AFERA 5001, 
ASTM D3330

GRUBOŚĆ CAŁKOWITA: 100μ +/- 8%

WARUNKI NAKŁADANIA: Temperatura:  >10 <25OC

WARUNKI SKŁADOWANIA: Temperatura:  >10 <25OC
Wilgotność:  40-60%

DANE TECHNICZNE
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