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Nazwa produktu: lakiernicza folia maskująca HDPE 9 m w
kartonowym opakowaniu jednostkowym APP FS MASK.
APP Nr: 070511, 070512, 070513.

Elektrostatyczna, lakiernicza folia maskująca HDPE (High Density PE) jednostronnie
aktywowana przeznaczona do osłaniania nieuszkodzonych części karoserii i szyb podczas
napraw lakierniczych. Aktywowana powierzchnia folii jest odporna na łuszczenie się
naniesionego natryskowo podkładu, lakieru bazowego i bezbarwnego.
Grubość folii:

9 µm.

Wymiary folii:

4m x 150m - 070511,
6m x 100m - 070512,
4m x 300m - 070513.

Opakowanie:

rulon w jednostkowym opakowaniu kartonowym chroniącym folię,
będącym jednocześnie jej dystrybutorem/podajnikiem.

Produkt:

folia HDPE (High Density PolyEthylene) - folia z polietylenu o
dużej gęstości jednostronnie aktywowana metodą elektryczną w
procesie koronowania dla potrzeb druku, klejenia, lakierowania i
powlekania.

Barwa:

biała - transparentna.

Odporność termiczna:

120°C.

Zastosowanie:





Stosowanie:

do pracy z lakierami rozpuszczalnikowymi i
wodorozcieńczalnymi,
jako trwała osłona podczas całej naprawy lakierniczej
(bardzo dobra przyczepność dla podkładów, lakieru
bazowego i bezbarwnego),
do szybkiego osłaniania pojazdów bezpośrednio z
opakowania kartonowego lub ze stojaka do folii przez jedną
osobę.

Stosować wyłącznie na suchą powierzchnię.
Prawidłowe ułożenie folii gwarantuje czytelny napis:
APP FS MASK.
Do obcinania stosować obcinak folii do maskowania
APP F-Cut nr: 170199.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania.
Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się
do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej
odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.
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Zalety:








dzięki nagromadzonym ładunkom elektrostatycznym
przylega (trzyma się) bez kleju do większości rodzajów
powierzchni takich jak szkło, tworzywa sztuczne, metal i
wiele innych,
aktywowana powierzchnia folii jest odporna na łuszczenie się
naniesionego natryskowo podkładu, lakieru bazowego i
bezbarwnego,
umożliwia szybkie osłanianie pojazdów bezpośrednio z
opakowania kartonowego lub ze stojaka do folii przez jedną
osobę,
dobrze dopasowuje się do kształtu karoserii,
jest odporna na wilgoć i podwyższoną temperaturę,
ogranicza ilość stosowanej taśmy do maskowania,
ogranicza objętość powstających odpadów.

Magazynowanie:
Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w
pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.

Przepisy BHP:
Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie
charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących
na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania.
Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się
do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej
odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.
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