FISA TEHNICA

VAR 2014/10

DESCRIERE
Folie de laminare fără PVC și plastifianți, transparentă, cu suprafață lucioasă și grad mare de protecție împotriva
razelor UV.

DOMENIU DE UTILIZARE
Concepută pentru aplicații indoor și outdoor pe termen lung, pentru protejarea printurilor de mari dimensiuni. Se
recomandă folosirea acesteia în combinație cu folia ORAJET 3981RA.
DATE TEHNICE
Adeziv
Material suport
Grosimea foliei*
Stabilitate dimensională (FINAT TM 14)
Rezistența la temperatură**
Rezistență la apă de mare (DIN 50021)
Rezistență la agenți de curățire
Putere adezivă (FINAT FTM-1 Lipită pe oțel
inoxidabil după 24 ore)
Extensibilitate (DIN EN ISO 527)
Elongaţie la rupere (DIN EN ISO 527)
Termen de depozitare***
Temperatura de lipire
Durabilitate la aplicarea pe verticala (în
cazul aplicării de către specialişti)
* medie

DESCRIERE
Adeziv poliacrilat pe bază de solvent, permanent
Folie de poliester, acoperită cu silicon o parte, 36 microni
50 microni
Lipită pe oțel nu prezintă tendințe de contractare în cruce; pe lungime max. 0,1 mm.
Lipită pe aluminiu - 50°C - +100°C, fără variații
Lipită pe aluminiu, după 100h/23°C, fără variații
După 72 ore de la aplicarea pe aluminiu, la temperatura camerei, are o
rezistență pe termen scurt la majoritatea uleiurilor şi grăsimilor minerale,
la combustibili lichizi, solvenţi alifatici, acizi slabi, săruri şi baze.
12N/25mm
- longitudinală: minim 25 N/mm2
- transversală: minim 25 N/mm2
- longitudinală: minim 150%
- transversală: minim 150%
2 ani
>+8°C
10 ani

** climat normal pentru Europa Centrală

***în ambalaj original la 20°C și 50% umiditate relativa

ATENȚIE:
Datorită diversității de printuri și tehnici de imprimare, utilizatorul trebuie să testeze compatibilitatea foliei de laminare ORAGUARD pentru
imprimarea specifică înainte de aplicare. 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 ștanţat pe rola și pe hârtia suport.
Informaţiile și cunoștinţele prezentate în materialul de mai sus se bazează pe cercetarea și cunoștinţele practice ale producătorului. Datele
prezentate trebuie folosite doar ca sursă de informare, sunt prezentate fără a fi garantate și nu reprezintă o garanție. Datorită gamei largi de folosire
și aplicare a foliilor, clienții trebuie să determine personal compatibilitatea materialului cu aplicația dorită înainte de folosire.

