Folia
ochronna
Folie ochronne, dzięki zastosowaniu najwyższej jakości półproduktów, stanowią idealny
materiał do ochrony powierzchni przed
uszkodzeniami powodowanymi przez bród
oraz powstającymi podczas:
- transportu,
- montażu,
- obróbki mechanicznej,
- magazynowania.
Dzięki swojej uniwersalności mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest
ochrona powierzchni. Wszechstronność folii
daje możliwość zastosowania jej do różnych
celów według potrzeb klienta.
Stosowanie folii ochronnych powinno być
zgodne z warunkami technicznymi dołączonymi do produktu.

PARAMETR
Grubość

Folie ochronne firmy Foliarex bazują na polietylenie i zostały opracowane przy udziale
wiodących ekspertów branżowych, dla
zapewnienia produktom wymaganych cech
jakościowych.
Folie służące do ochrony powierzchni
można z powodzeniem stosować w różnych
sektorach rynku i w wielu dziedzinach
zastosowań, zabezpieczając i chroniąc niemalże każdą powierzchnię. Folie ochronne
używane są jako materiały zabezpieczające
szkło, ceramikę, plas ki, stale i wiele innych.
Służą jako zabezpieczenie przed warunkami
zewnętrznymi w procesie produkcyjnym,
a także jako materiał zabezpieczający w trakcie transportu. Folia ochronna może być stosowana także do czasowego zabezpieczania
przed zabrudzeniami podczas prac remonto-

JEDNOSTKA
μm

Rodzaj folii
Wytrzymałość na warunki atmosferyczne

18-300
Polietylen

miesiące

Klej
Standardowa szerokość rolki

FOLIA OCHRONNA

3
Akrylowy (nie zostawia śladów)

mm

50-1250

Standardowa długość rolki

m

100-1500

Temperatura stosowania

°C

od +5 do +35

Temperatura aplikowania

°C

od +5 do +35

wo budowlanych na powierzchniach
takich, jak wykładzina podłogowa,
schody, dywany, parkiet itp.
Wysoka odporność na warunki
atmosferyczne, promieniowanie UV,
łatwość aplikacji, brak pozostałości
kleju po ich usunięciu niewątpliwie
wpływają na wysoką jakość oraz
szeroki wachlarz zastosowań naszej
folii ochronnej.
Jako innowacyjne przedsiębiorstwo
jesteśmy zawsze gotowi zbadać
specyficzne wymagania techniczne
wyrobu oraz chętnie służymy radą
odnośnie do doboru najlepszej folii
ochronnej.

ZASTOSOWANIE:

-

- do powierzchni metalowych
i powlekanych,
- do profili okiennych (PVC, Al),
- do parapetów okiennych,
- do mebli,
- do AGD,
- do wykładzin dywanowych,
- do armatury łazienkowej.

odporna na rozdarcie,
wytrzymała,
łatwa w montażu,
elastyczna,
wszechstronna,
odporna na działanie UV,
łatwa w usuwaniu,
odporna na działanie warunków atmosferycznych,
- nie zostawia śladów na powierzchniach,
- przyjazna dla środowiska.

Folia ochronna
hronna

ZALETY:
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