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Fólie na ochranu proti odlétajícím kamínkům 
Číslo artiklu: LO-280GR126-50 
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2011/16 

Popis 
Polyuretanová fólie s vynikající odolností proti UV záření a výbornou pevností v tahu. Vysoce transparentní lesklý povrch.  

Krycí papír 
Papír kraft s jednostranně silikonovaným povrchem, 137 g/m2 

Lepidlo 
Solvent polyakrylát, permanentní 

Oblast použití 
Ochrana citlivých povrchů před působením silných mechanických vlivů v interiéru i v exteriéru. Zvláště určeno pro 
použití jako ochranná vrstva proti odlétajícím kamínkům na dílech karosérie, jako je např. blatník, zadní nárazník nebo 
boční lišty, atd. Doporučeno pro nalepení na rovné a mírně zakřivené povrchy. 

Technické údaje 
 

Tloušťka*  (bez ochranného papíru a lepidla) 200 mikronů 
Rozměrová stálost        (FINAT TM 14) přilnavost ke smrštění oceli max. 0,2 mm 
Odolnost proti teplotám*** přilnavost k hliníku, -40°C až +100°C, beze změny 

Odolnost proti mořské vodě       (DIN 50021) přilnavost k hliníku, po 100h/23 °C beze změny 

Odolnost proti rozpouštědlům a chemikáliím 72 hodin po nalepení na hliník při pokojové teplotě je 
krátkodobě odolný proti většině olejů a maziv, palivům, 
alifatickým rozpouštědlům, slabým kyselinám, solím a 
zásadám  

Přilnavost* 
(FINAT TM 1, po 24h, nerezová ocel) 

22 N/25 mm 

Pevnost v tahu       (DIN EN ISO 527) podélně:    min. 34 MPa 
příčně:   min. 34 MPa  

Tažnost v lomu       (DIN EN ISO 527)  podélně:    min. 550% 
příčně:   min. 550%

Skladovatelnost**  2 let 

Teplota aplikace >+10°C
Životnost speciálních aplikací 
vertikální aplikace ve venkovním 
prostředí(normální klima ve Střední 
Evropě) 

 7 let 

:* průměr  **v původním balení, při  20°C a 50% relativní vlhkosti   *** normální klima ve Střední Evropě 
 

Poznámka 
Povrchy musí být před aplikací důkladně očištěny od prachu, mastnoty nebo jiné kontaminace, která by mohla mít vliv na 
přilnavost materiálu. Čerstvě nalakované nebo natřené povrchy by se měly zcela nechat uschnout a ztvrdnout. Uživatel by 
měl před aplikací materiálu vyzkoušet kompatibilitu zvolených laků a nátěrů. Při aplikaci je třeba dále vzít do úvahy 
informace zveřejněné firmou ORAFOL. Dle ISO 9001 lze šarži dohledat na základě čísla uvedeného na roli.  
 
 
 
 
Údaje uvedené v tomto technickém listu jsou poskytovány na základě našich znalostí a praktických zkušeností. Tyto údaje jsou určeny pouze jako zdroj informací a 
jsou poskytovány bez záruky a záruku nepředstavují. Z důvodu širokého spektra možného použití a aplikací by si zákazníci měli ještě před použitím 
sami stanovit vhodnost tohoto materiálu pro specifický účel použití.  
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