
PLOCHU CHRÁŇ KLASIK
samolepiaci igelit

840 KL
PLOCHU CHRÁŇ KLASIK chráni chúlostivé povrchy pred znečistením a poškodením počas
ďalšieho spracovania, skladovania, montáže a transportu.
PLOCHU CHRÁŇ KLASIK je samolepiaca fólia zložená z transparentného LDPE, s UV
stabilizátory, a jednostranne naneseného lepidla z akrylovej disperzie.

VÝHODY, POUŽITIE
nosič odolný voči pretrhnutiu
nosič odolný voči vode
vysoká odolnosť voči starnutiu

APLIKÁCIA
PLOCHU CHRÁŇ KLASIK musí byť lepená na suchý podklad zbavený nečistôt, prachu, tukov a
olejov. Je určená na veľkoplošnú ochranu nasledujúcich adhéznych podkladov:

povrchy s hladkou štruktúrou
obklady z umelého kameňa a keramiky
povrchy z PVC (nezvetralé)
lakované kovové, plastové a drevené povrchy
eloxovaný hliník (hliník, zinok, meď a oceľ)

Na čistenie pozostatkov lepidiel použite bežne dostupný isopropylalkohol.

UPOZORNENIE
Dbajte na dokonalé priľnutie na chránené plochy, zamedzíte tým prípadnému zatečeniu vody pod
nalepenú fóliu. Pri zatečení vody medzi chránenú plochu a fóliu je nutné zaistiť jej vyschnutie. Až
potom môže dôjsť k odstráneniu fólie. V opačnom prípade môže zostať časť lepidla fólie na
podkladnom materiáli. Neručíme za akékoľvek škody spôsobené nevhodným použitím,
nesprávnou aplikáciou alebo nedodržaním technologických postupov.

TECHNICKÉ ÚDAJE
aplikačná teplota +10 °C až do +40 °C
farba modrá transparentná
lepidlo akrylová disperzia
nosič LDPE
odolnosť voči UV max. 30 dní
predĺženie pri
pretrhnutí > 185 %

priľnavosť 1,5 N / 25 mm
skladovanie v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
skladovateľnosť min. 12 mesiacov pri predpísaných podmienkach skladovania

špeciálne informácie pred aplikáciou je nutné temperovať na 18–25 °C, po dobu min. 24
hodín

hrúbka celková 0,05 mm

Jednotky balenia
návin šírka v kartonu
100 m 500 mm 2 ks
100 m 1000 mm 1 ks
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Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných
odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo
svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame
škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako
pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na
www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.
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