
 
ORAJET  3951. Wylewana folia PCV do druku solwentowego.  
 
Informacja o produkcie. 
 
Opis: 

Wylewana folia PCV (cast PVC), biała i przezroczysta, połysk i mat. 
 

Materiał kryj ący: 

Jednostronnie powlekany polietylenem papier silikonowany, 140 g/m2, grubość: 168 µm 
 
Środek klej ący: 

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

Długookresowa reklama zewnętrzna, charakteryzująca się jaskrawymi i intensywnymi kolorami. Folia moŜe być z powodzeniem 
wykorzystywana do całkowitego oklejania pojazdów, równieŜ na powierzchnie z przetłoczeniami. 

 
 
Dane techniczne*: 
 
Grubo ść bez papieru ochronnego i warstwy klejącej  
 
Stabilno ść wymiarów  (FINAT TM 14):                                    
 
 
Odporno ść na wilgo ć (DIN 50 021) 
 

53 mikrony 
 
naklejona na stal , nie wykazuje zmian w kierunku 
poprzecznym, w kierunku wzdłuŜnym <0,1mm 
 
naklejona na aluminium, po 100 h/230C nie wykazuje 
zmian 

Odporno ść na temperatur ę 
 
 
Klasa palno ści  (DIN 75200) 
 
Odporno ść na substancje chemiczne  
 

naklejona na aluminium, - 50 oC do + 110oC, nie 
wykazuje zmiany. 
 
naklejona na stal, samogasnąca  
 
w temp. pokojowej, po 72h, naklejona na aluminium folia  
jest odporna na większość olei mineralnych, tłuszczy, 
paliw, rozpuszczalników alifatycznych, słabych kwasów, 
soli i zasad 

 
Siła sklejania   (FINAT TM 1, po 24h, stal nierdzewna). 
 
Odporno ść na rozdarcie  (DIN EN ISO 527) 
wzdłuŜne: 
poprzeczne: 
 
Odporno ść na rozci ągnięcie  (DIN EN ISO 527) 
wzdłuŜne: 
poprzeczne: 
 

 
18 N/25 mm 
 
 
min. 19 MPa 
min. 19 MPa 
 
 
min. 120% 
min. 120% 

Zalecana temperatura naklejania : 
 

minimum +10oC 
 

Okres składowania 

(w temperaturze 20oC i wilgotności względnej powietrza  50%): 
 
Minimalny okres trwało ści 
przy ekspozycji pionowej w warunkach klimatu środkowoeuropejskiego 
(przy właściwym uŜytkowaniu i naklejeniu przez specjalistę) 

2 lata. 
 
 
biała: 10 lat 
bezbarwna: 8 lat 

 
Uwaga : 
Po zadrukowaniu atramenty muszą wyschnąć całkowicie, aby nie uszkodzić laminatu. Powierzchnia, na którą folia będzie aplikowana, powinna zostać 
dokładnie odkurzona, odtłuszczona i oczyszczona z wszelkich zabrudzeń, które mogą wpłynąć na przylepność folii do podłoŜa. ŚwieŜo lakierowane lub 
malowane powierzchnie powinny schnąć przez co najmniej 3 tygodnie. Celem stwierdzenia zdolności do łączenia się folii z lakierowanym podłoŜem, 
naleŜy wykonać próby z lakierami przewidzianymi do zastosowania. Ponadto powinny być wzięte pod uwagę wszystkie informacje dotyczące aplikacji folii, 
a opublikowane przez Orafol. 
 
*  Podstawą dla ww. danych jest wiedza oraz doświadczenie praktyczne producenta. Z uwagi na duŜą ilość moŜliwych oddziaływań ze strony róŜnych 

czynników w procesie obróbki i stosowania papieru w przypadku ich specjalnego stosowania zalecamy wykonanie własnych testów na naszych 
materiałach. Nasze dane nie mogą stanowić podstawy do uzyskania prawnie wiąŜącego zapewnienia określonych cech. 


