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ROS85 naklejka z folii mrożonej
wzory roślinne - kwiatki
Cena

24,00 zł

Opis produktu
WYSOKIEJ JAKOŚCI folii firmy ORACAL

Folia naklejona na okno zapewnia prywatność, jednocześnie nie stanowiąc zapory światła.
Przeznaczenie:
NA ZEWNĄTRZ - trwałość minimum 4 lata
WEWNĄTRZ pomieszczeń – trwałość praktycznie nie ograniczona przez producenta folii

FOLIE można myć, są odporne na wilgoć z mocnym klejem
Zastosowanie:
jako folia matująca na okna, drzwi
jako dekoracja na szafę, lodówkę
jako dekoracja lub zabezpieczenie na płaskie powierzchnie na pojazdach

W celu ułatwienia aplikacji możemy przyciąć folię do pożądanej wielkości w ramach powyższego rozmiaru.
NASZE FOLIE WYSYŁAMY WRAZ Z NAKLEJONYM tzw. TRANSFEREM DO WYGODNEGO MONTAŻU - po naklejeniu
folii na szybę transfer należy ostrożnie zerwać. Folia transferowa utrzymuje na czas aplikacji wszystkie
elementu wzoru
TRANSFER to inaczej folia montażowa z klejem o niskiej lub średniej przyczepności, przeznaczona do przenoszenia grafiki
wyciętej z folii samoprzylepnej.
JESTEŚMY PRODUCENTEM – oprócz towaru oferujemy fachowe doradztwo na etapie wyboru jak i aplikacji folii.

Wraz z towarem otrzymasz instrukcję jak samodzielnie nakleić folię.
Nasze naklejki to Miękka folia PCV, 80 mikronów, przeznaczona do wykonywania średniookresowych aplikacji reklamowych,
oznakowań, opisów, dekoracji zewnętrznych. Trwałość aplikacji zewnętrznych minimum 4 lata, wewnętrznych-nieograniczona,
klej poliakrylowy na bazie wody, permanentny.
Grubość*: (bez papieru ochronnego i warstwy klejącej): 80 mikronów
Waga: 115g/m2
Trwałość kształtu (DIN 30 646): naklejona na stali nie wykazuje mierzalnego kurczenia w kierunku poprzecznym; w kierunku
wzdłużnym
Odporność na wodę: naklejona na aluminium po 48 godz./ 23 stopniach C nie wykazuje zmian
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Odporność na temperaturę: naklejona na aluminium -40 stopni C do + 80 stopni C nie wykazuje zmian.
Siła sklejania (FINAT- metoda testu I, po 24 godzinach, stal nierdzewna): przynajmniej 16 N/25 mm
Odporność na rozdarcie (DIN 53 455):
wzdłużne: min. 19MPa
poprzeczne: min. 19MPa
Odporność na rozciąganie (DIN 53 455)
wzdłużne: min. 130%
poprzeczne: min. 150%
Zalecana temperatura naklejania: powyżej +10oC

Możesz zakupić folię przyciętą na wymiar, z własnym tekstem bądź logo.

W przypadku zamówień niestandardowych czas realizacji może się wydłużyć o kilka godzin lub 1 dzień - PRZED WYSYŁKĄ
JAKO KUPUJĄCY OTRZYMASZ WZÓR DO AKCEPTACJI

Produkt posiada dodatkowe opcje:
format (szerokość x wysokość): 50x47cm , 70x47cm (+ 5,00 zł ), 90x47cm (+ 14,00 zł ), 59x135 (+ 50,00 zł ), 59x200 (+
72,00 zł ), 100x150 (+ 72,00 zł ), 60x120 (+ 50,00 zł )
kolor: folia transparentna matująca
wzór: ROS85 , inny wzór według projektu Kupującego
Odbicie lustrzane wzoru : Wzór w formie nie zmienionej (jak na zdjęciu) , Wzór w odbiciu lustrzanym prawo-lewo , Wzór w
odbiciu lustrzanym góra-dół
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