FISA TEHNICA

VAR 2013/30

DESCRIERE
Folie PVC autoadezivă, polimerică, translucentă, argintie, decorativa, pentru
suprafete vitrate.
Suprafaţa semi lucioasă a foliei impiedică reflexia nedorită a luminii. Folia este
disponibilă in culoarea argintiu, cu diferite structuri.

DOMENIU DE UTILIZARE
Concepută pentru suprafeţe din sticlă, cu scopul de a obţine un efect de geam
îngheţat sau sablat. Folia ORACAL 8530 este folosita la decorarea vitrinelor de
magazine, a uşilor din sticlă din restaurante, birouri, etc. Se poate taia la cutting
plotter.
DATE TEHNICE
Aderenţă prin apăsare
Hârtie de protecţie
Grosime ( fără hârtie protectoare şi adeziv)
Stabilitate dimensională (FINAT TM 14)
Rezistenţa la temperatură
Rezistenţă la agenţi de curăţire

DESCRIERE
Adeziv poliacrilic pe bază de solvent, îndepărtabil
Acoperită cu silicon pe ambele feţe, 137 g/m2, cu
caracteristici speciale care asigură proprietăţi excelente de
îndepărtare a deșeurilor (waste-stripping).
80 microni
Lipită pe sticlă nu prezintă tendinţe de contractare în cruce,
până la o lungime de max. 0,2 mm.
Lipită pe sticlă - 40°C - +90°C, fără variaţii
Lipită pe sticlă, 8 ore în soluţie alcalină (0,5% agenţi de
curăţare casnici), la temperatura camerei şi la 65C, fără
variaţii

Putere adezivă (FINAT FTM-1, după 24 ore)
Extensibilitate (DIN EN ISO 527)
Elongaţie la rupere (DIN EN ISO 527)
Termen de depozitare
Temperatura de aplicare
Durabilitate în cazul aplicării de către
Specialişti - expunerea verticală în aer liber (condiţii

6 N/25 mm
- longitudinală: minim 19 N/mm2
- transversală: minim 19 N/mm2
- longitudinală: minim 130%
- transversală: minim 150%
2 ani
>+8°C
5 ani

de climă normale pentru Europa Centrală)
ATENŢIE:
Suprafaţa de sticlă pe care urmează să fie aplicată folia trebuie curăţată foarte bine de praf, grăsimi sau orice alte substanţe ce ar putea afecta
aderenţa materialului. 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 ştanţat pe rola şi pe hârtia 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.

