
 
 
 

ORAJET ���� 3751. Kalandrowana, polimerowa folia PCV do druku solwentowego. 
 
Informacja o produkcie. 
 
Opis: 

Wysokiej jako�ci kalandrowana, polimerowa folia PCV (Premium Cal), biała i przezroczysta, połysk i mat. 
 

Materiał kryj�cy: 
Jednostronnie powlekany polietylenem papier silikonowy, 140 g/m2, 0,168 mm 

 
�rodek klej�cy: 

Szary lub bezbarwny poliakrylan na bazie rozpuszczalnika, pozycjonowalny, permanentny 
 
Zakres stosowania: 

Długookresowa reklama zewn�trzna charakteryzuj�ca si� jaskrawymi i intensywnymi kolorami. Folia ta mo�e by� równie� 
stosowana do całkowitego oklejania pojazdów. 

 
Dane techniczne*: 
 
Grubo�� bez papieru ochronnego i warstwy klej�cej  
 
Stabilno�� wymiarów (FINAT –TM 14):                                    
 
 
 
Odporno�� na wilgo� (DIN 50 021) 
 

0,060 mm 
 
naklejona na stal , nie wykazuje zmian w kierunku 
poprzecznym, w kierunku wzdłu�nym <0,2 mm 
 
 
naklejona na aluminium, po 100 h/230C nie wykazuje 
zmian 

Odporno�� na temperatur� 
 
 
Klasa palno�ci (DIN 75200) 
 
Odporno�� na substancje chemiczne 
 

naklejona na aluminium, - 50 oC do +90 oC, w krótkim 
okresie czasu (24h) +100oC, nie wykazuje zmiany. 
 
naklejona na stal, samogasn�ca  
 
w temp. pokojowej, po 72h, naklejona na aluminium folia  
jest odporna na wi�kszo�� olei mineralnych, tłuszczy, 
paliw, rozpuszczalników alifatycznych, słabych kwasów, 
soli i zasad 

 
Siła sklejania  (FINAT-TM 1, po 24 godzinach, stal nierdzewna). 
 
Odporno�� na rozdarcie (DIN EN ISO 527) 
wzdłu�ne: 
poprzeczne: 
 
Odporno�� na rozci�gni�cie (DIN EN ISO 527) 
wzdłu�ne: 
poprzeczne: 
 

 
min. 18 N/25 mm 
 
 
min. 19 MPa 
min. 19 MPa 
 
 
min. 130% 
min. 150% 

Zalecana temperatura naklejania: 
 

minimum + 8 oC. 
 

Okres składowania (w temperaturze 20oC  
i wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza = 50%): 
 
Minimalny okres trwało�ci (przy wła�ciwym u�ytkowaniu  
i naklejeniu przez specjalist�) 

2 lata. 
 
 
do 8 lat 
 

 
Uwaga: 
Przeznaczone do naklejenia podło�e musi by� odkurzone i odtłuszczone. W przypadku niedawnego lakierowania podło�e musi schn�� 
przynajmniej 24 godziny wzgl�dnie by� całkowicie utwardzone. Celem stwierdzenia zdolno�ci do ł�czenia si� papieru z lakierowanym 
podło�em, nale�y wykona� próby z lakierami przewidzianymi do zastosowania. 
 
*     Podstaw� dla  w.w. danych jest wiedza oraz do�wiadczenie praktyczne producenta. Z uwagi na du�� ilo�� mo�liwych oddziaływa� ze 

strony ró�nych czynników w procesie obróbki i  stosowania papieru  w przypadku ich specjalnego stosowania zalecamy  wykonanie  
własnych testów na naszych materiałach. Nasze dane nie mog� stanowi� podstawy do uzyskania prawnie wi���cego zapewnienia 
okre�lonych cech. 


