
Popis
Jednostranne lepiaca LDPE fólia potiahnutá akrylátovým

lepidlom.

Forma dodania
Jednostranne lepiaca fólia navinutá do role.

Farba: modrá

Rozmery:

Hrúbka (mm) 33
Dĺžka v roli (m) 100
Šírka (m) 50, 80, 100, 150, 1000

Technická špecifikácia
Vlastnosti Hodnota
Lepivosť na oceli  cca 0,7 N/cm
UV odolnosť max. 6 mesiacov
Aplikačná teplota +10°C až +40°C
Tepelná odolnosť -30 °C až +80 °C
Skladovacia teplota +5 °C až +25 °C
Doba skladovania 6 mesiacov od dátumu výroby

Príprava
Príprava podkladovej plochy

Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené,

zbavené prachu, nečistôt a voľných častíc

Na vyčistenie podkladovej plochy použite prípravok

AA404

V prípade citlivých podkladov odporúčame jeho použitie

najskôr odskúšať

Spracovanie
Odviňte fóliu z role, odmerajte a odrežte podľa potreby

Fóliu aplikujte priamo na pripravenú podkladovú plochu

Dôležité upozornenie
Vhodné podkladové plochy:

PVC profily alebo dosky (napr. okenné rámy)

lakované povrchy

povrchy natreté práškovou farbou

sklo

kov

keramika

ME512

Ochranná fólia BLUE

illbruck ME512 Samolepiaca zakrývacia fólia 

je ochranný prostriedok zabraňujúci 

poškodeniu a znečisteniu materiálov s citlivou 

materiálovou úpravou pri ich spracovaní, 

preprave a montáži. 

Hlavné výhody

dočasná UV odolnosť

rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia

pre aplikácie v interiéri aj exteriéri



Ochranná fólia BLUE

Technický servis
Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická

podpora.

Dodatočné informácie
Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa

našich najlepších znalostí. Po celú dobu si

vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať

najaktuálnejšie informácie k vyššie

zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj

podmienky počas aplikácie, nemáme pod

kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete

vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto

technického listu. Dodávky sa riadia výlučne

našimi všeobecnými dodacími a platobnými

podmienkami.
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