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Popis produktu

Číslo artiklu: PO-7510..

Vysoce kvalitní litá fluorescenční fólie s velmi dobrou viditelností při ozáření denním světlem. Fólie je velmi efektní zejména za 
šera a při snížené viditelnosti.

Snímatelná papírová fólie
Papírová fólie se silikonovým nátěrem na jedné straně, 137 g/m2. 

Lepidlo
Solventní polyakrylát, permanentní lepidlo.

Možnosti použití
Pro venkovní použití. Navrženo pro výstražná znamení, reklamu umístěnou na autobusech či vozidlech, firemní štítky a 
grafiku všeho druhu, která musí být dobře viditelná. Přizpůsobeno pro zpracování na řezacích plotrech.

Metody tisku
Doporučuje se sítotisk.

Technické údaje
Tloušťka* (bez ochranného papíru a lepidla)  150 mikronů
Rozměrová stálost (FINAT TM 14) při aplikaci na ocel nebylo zaznamenáno žádné příčné 

smrštění, na délku maximálně 0,3 mm 
Odolnost vůči teplotě při aplikaci na hliník, -40° C až +110 °C, beze změny
Odolnost vůči mořské vodě (DIN 50021) při aplikaci na hliník, po 100 hod./23 °C beze změny
Přilnavost* (FINAT TM 1 po 24 hodinách, 
nerezavějící ocel) 

18 N/25 mm

Pevnost v tahu (DIN EN ISO 527) podél:  min. 15 MPa 
kolmo:  min. 15 MPa 

Průtažnost (DIN EN ISO 527) podél:  min. 120 % 
kolmo:  min. 120 % 

Trvanlivost** 2 roky
Teplota aplikace min. +8 °C

2 roky (bez potisku)

* Průměrná hodnota      **  V originálním balení při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %             

Poznámka

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Všechny produkty řady ORACAL® procházejí důkladnou kontrolou kvality v průběhu celého výrobního procesu a jsou dodávány 
v tržní jakosti a bez výrobních vad. Zde uvedené informace o produktech ORACAL® jsou založené na výzkumu, o kterém je 
společnost přesvědčena, že je seriózní, přesto však tyto informace nemohou představovat žádnou záruku. Vzhledem k různým 
možnostem použití produktů ORACAL® a vzhledem k pokračujícímu vývoji by měl kupující pečlivě zvážit, zda je produkt vhodný 
pro zamýšlené použití, a převzít veškerou zodpovědnost za možná rizika spojená s tímto použitím. Všechny údaje mohou být 
změněny bez předchozího upozornění. ORACAL® je registrovanou obchodní známkou společnosti ORAFOL Europe GmbH.

Povrch, na který bude materiál aplikován, musí být pečlivě očištěn od prachu, mastnoty či jiných nečistot, které by mohly 
ovlivnit přilnavost materiálu. Čerstvě nalakované nebo natřené povrchy by měly před aplikací schnout nejméně tři týdny a 
měly by být řádně vytvrzené. Před aplikací by se měl uživatel ujistit, že použité laky či barvy jsou s produktem kompatibilní. 
Uživatel by měl také dodržovat postup aplikace zveřejněný společností ORAFOL. Číslo série výrobku dle ISO 9001 lze 
dohledat podle čísla uvedeného na každém balení.

Životnost při odborné použití 
při vystavení vlivům venkovního prostředí ve 
vertikální poloze (běžné středoevropské klimatické podmínky)
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