
ORAJET®3164-X   KALANDROWANA, MONOMERYCZNA FOLIA PCV                                                  
DO DRUKU SOLWENTOWEGO Z SZARYM KLEJEM 

Dane zawarte w powy�szej karcie technologicznej oparte s� na naszej wiedzy i do�wiadczeniu i mog� by� u�ywane tylko jako �ródło informacji, nie 
stanowi�ce prawnej gwarancji okre�lonych cech. Ze wzgl�du na bardzo du�� ilo�� mo�liwych zastosowa�, u�ytkownik powinien we własnym zakresie 
przetestowa� dany materiał dla swoich potrzeb, przed ostatecznym u�yciem.  

OPIS: 
Monomeryczna folia PCV, biała i przezroczysta, połysk i mat. 

MATERIAŁ KRYJ�CY: 
              Powlekany silikonem papier, 135 g/m
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�RODEK KLEJ�CY: 
 Szary poliakrylan na bazie wody, permanentny. 

ZAKRES STOSOWANIA: 

 Krótko i �redniookresowa reklama zewn�trzna charakteryzuj�ca si� jaskrawymi i intensywnymi kolorami. 

TECHNIKA ZADRUKU: 
 Druk solwentowy. 

DANE TECHNICZNE*: 

Grubo��* (bez papieru ochronnego i warstwy klej�cej) 100 mikronów  

Stabilno�� wymiarów  (FINAT-TM 14)
Naklejona na stal, nie wykazuje zmian w 
kierunku poprzecznym, w kierunku 
wzdłu�nym <0,4 mm 

Odporno�� na wod� (DIN 50 021) Naklejona na aluminium, po 48h/23 ºC, nie 
wykazuje zmian 

Odporno�� na temperatur�  Naklejona na aluminium, -40ºC do +80ºC 

nie wykazuje zmian 

Klasa palno�ci Naklejona na stal, samogasn�ca 

Siła sklejania (FINAT-TM1, po 24h na stali nierdzewnej) 16 N/25mm 

Odporno�� na rozci�gni�cie (DIN 53455) 

wzdłu�ne 
poprzeczne 

min. 19MPa
min. 19MPa 

Odporno�� na rozdarcie (DIN 53455) 

wzdłu�ne 
poprzeczne 

min. 130% 
min. 150% 

Zalecana temperatura naklejania  > 10 ºC 

Okres składowania** 2 lata 

Okres trwało�ci 

 (przy wła�ciwym u�ytkowaniu i naklejeniu przez specjalist�) 

do 4 lat (nie zadrukowana) 

* -warto�� u�redniona ** -w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20ºC i w wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza 50%. 

Uwaga: 
Powierzchnia na która naklejana jest folia musi by� oczyszczona z kurzu, smarów oraz innych zanieczyszcze�, które mogłyby wpłyn��
niekorzystnie na przyklejenie si� tego produktu. �wie�o lakierowane lub malowane powierzchnie powinny by� pozostawione do 
wyschni�cia przez minimum 3 tygodnie. Mo�liwo�ci zastosowania wybranych lakierów lub farb z foli� samoprzylepn� powinny zosta�
sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. W przypadku laminowania, nale�y odczeka� 48-72 godzin w celu całkowitego 
wyschni�cia wydruku. Przed naklejeniem folii nale�y sprawdzi�, czy pomi�dzy foli�, a podło�em nie zachodz� reakcje chemiczne. 
Ponadto powinny by� wzi�te pod uwag� wszelkie informacje dotycz�ce aplikacji folii, opublikowane przez Orafol Europe GmbH 
(http://www.orafol.com). 


