ORACAL SERIA 8500 TRANSLUCENT CAL
INFORMAŢII TEHNICE:
Descriere:
Aderenţăprin
apăsare:
Hârtia de protecţie:
Domeniul de utilizare:

DATE TEHNICE:

Folie specială translucentă din PVC, polimerica; aspect omogen şi uniform, fie ca atare, fie
aplicată pe materiale. Caracterizându-se prin strălucire medie, suprafaţa inhiba reflexiile
nedorite ale luminii.
Pe bază de solvent, permanent.
Acoperită cu silicon pe una din feţe, 137 g/m 2, asigură ca dezlipirea foliei să se facă în cele
mai bune condiţii.
Folia este destinată îndeosebi pentru inscripţionari permanente pe reclame iluminate din
interior şi grafică de vitrină; ideala pentru decupare pe cutting plotter. Este posibilă lipirea cu
apa sau uscată, adezivul neschimbândusi culoarea. Datorita suprafetei semilucioase se
poate imprima si cu tehnologia termotransfer (cu riboane pe baza de rasini).

Grosime*
Stabilitate dimensională
(DIN 30 646)
Rezistenţă la agenţi de curăţire
Rezistenţă la temperatură***
Puterea adezivă*
(FINAT FTM-1 după 24 ore)
Extensibilitate (DIN 53 455)
Putere fracţională:

fără hârtie protectoare şi adeziv : 0.080 mm
lipită pe oţel, nu prezintă tendinţe de contractare transversală; contractarea
longitudinală este mai mică de 0,2%
lipită pe sticlă acrilică, 8 ore în soluţii de spălare (0,5% agenţi de curăţat pentru
gospodărie), la temperatura camerei şi la 65 oC - fără variaţii
pe sticlă acrilică, de la -40°C până la +90°C - fără variaţii
lipită pe sticlă acrilică: min. 18 N/25 mm
lipită pe sticlă: min. 16 N/25 mm
- longitudinală: minim 19 N/mm 2
- transversală: minim 19 N/mm 2

Elongaţie la rupere (DIN 53 455)
Putere fracţională:

- longitudinală: minim 130%
- transversală: minim 150%

Durabilitate în cazul aplicării de
către specialişti
Temperatura de lipire
Termen de depozitare**

la expunerea verticală în aer liber (condiţii de climă normale pentru Europa
Centrala) : Alb/Negru/ Color 7 ani ; Metalice 5 ani
peste +8°C

*media

20°C şi umiditate relativă a aerului de 50%
2 ani
**in ambalaj original la 20˚C si umiditate
relativă a aerului 50%

***clima normal in Europa Centrală

ATENTIE:Suprafetele pe care urmează sa fie aplicată folia trebuie curaţate foarte bine de praf, grasimi sau orice alte substanţe ce ar putea afecta aderenţa materialului. Suprafeţele proaspăt
vopsite sau lacuite trebuie lăsate la uscat cel puţin 3 saptamani inainte de a fi colate. Compatibilitatea lacurilor si a vopselurilor cu folia trebuie testata de utilizator inainte de aplicare. Daca folia este
imprimata, trebuie lasata sa se usuce inainte de a fi laminata pentru a nu afecta materialele, adezivul si durabilitatea foliei. De asemenea, informaţiile legate de aplicarea foliilor care au fost
publicate de către Orafol trebuie luate in considerare. In conformitate cu regulamentul ISO 9001 fiecare lot poate fi identificat dupa codul stanţat pe rola si pe hartia suport.
Informaţiile si cunostinţele prezentate in materialul de mai sus se bazează pe cercetarea si cunostinţele practice ale producatorului. Datele prezentate trebuie folosite doar ca sursă de informare,
sunt prezentate fară a fi garantate si nu reprezintă o garantie. Datorită gamei largi de folosire si aplicare a foliilor, clientii trebuie să determine personal compatibilitatea materialului cu aplicatia
dorită inainte de folosire.

