ORAGUARDSERIA 283 STONE GUARD FILM
INFORMAŢII TEHNICE:
Descriere:

Folie autocolantă PU, cu grad mare de protecţie UV şi rezistenţă excelentă la rupere.
Grad ridicat de transparenţă şi strălucire.

Adeziv:

Pe bază de solvent,poliacrilic, permanent.

Hârtia de protecţie:

Hârtie kraft, acoperită cu silicon pe una din feţe, 137g/m 2

Domeniul de utilizare:

Pentru protecţia suprafeţelor sensibile împotriva forţelor mecanice, putând fi folosită
atât la interior şi la exterior. Concepută special pentru protecţia împotriva pietricelelor a
diferitelor elemente ale maşinii, cum ar fi : aripă, bară spate, ornamente praguri, etc.
Recomandat pentru pentru utilizarea pe suprafeţe drepte sau uşor curbate..

DATE TEHNICE:
Grosime*(fără hârtie protectoare şi adeziv)

Stabilitate dimensională (FINAT TM 14)
Rezistenţă la temperatură
Rezistenţă la apa(DIN 50021)

Rezistenta la solventi si chimicale
Puterea adezivă*
(FINAT FTM-1, după 24 ore, lipită pe oţel inox )
Extensibilitate
(DIN EN ISO 527)
Putere fracţională:

130 microni
lipită pe oţel: contractarea este de maxim 0,2mm
Lipită pe aluminiu, de la -40C până la +100C: fără variaţii
Lipită pe aluminiu, după 100 ore la 23C: fără variaţii
La temperatura camerei, 72 ore după adeziunea la aluminiu, rezistenţă
pe termen scurt la majoritatea uleiurilor şi grăsimilor, combustibili,
solvenţi alifatici, acizi slabi, săruri şi alcali.
18 N/25 mm
- longitudinală:minim 34 MPa
- transversală:minim 34MPa

- longitudinală:minim 550%
- transversală:minim 550%

la expunerea verticală în aer liber (condiţii de climă normale pentru
Europa Centrala): 7 ani
peste +10C
2 ani

Elongaţie la rupere
(DIN EN ISO 527)
Putere fracţională:

Durabilitate***
în cazul aplicării de către specialişti
Temperatura de aplicare :
Termen de depozitare**

*medie

**în ambalajul original, la 20°C si 50% umiditate relativă

***climat normal Europa Centrală

ATENŢIE:
Suprafeţele pe care urmează să fie aplicată folia trebuie curăţate foarte bine de praf, grăsimi sau orice alte substanţe ce ar putea afecta
aderenţa materialului. Suprafeţele proaspăt vopsite sau lăcuite trebuie lăsate la uscat cel puţin 3 saptămâni înainte de a fi
colate.Compatibilitatea lacurilor şi a vopselurilor cu folia trebuie testată de utilizator înainte de aplicare. Dacă folia este imprimată,
trebuie lăsată să se usuce înainte de a fi laminată pentru a nu afecta materialele, adezivul şi durabilitatea foliei. De asemenea,
informaţiile legate de aplicarea foliilor care au fost publicate de către Orafol trebuie luate în considerare. În conformitate cu regulamentul
ISO 9001 fiecare lot poate fi identificat după codul stanţat pe rolă şi pe hârtia suport.
Informaţiile şi cunostinţele prezentate în materialul de mai sus se bazează pe cercetarea şi cunoştinţele practice ale producătorului.
Datele prezentate trebuie folosite doar ca sursă de informare, sunt prezentate fără a fi garantate şi nu reprezintă o garanţie. Datorită
gamei largi de folosire şi aplicare a foliilor, clienţii trebuie să determine personal compatibilitatea materialului cu aplicaţia dorită înainte
de folosire.

