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Coating Foil Aquafit
Zakrývací paropropustná HDPE fólie 12 µ.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Coating Foil Aquafit CFA Role 6 m x 100 m 1 35691

Vlastnosti: Výhody:
• Propouští vlhkost směrem ven 

z podkladu
• Brání tvorbě map z vlhka a ztrátě lesku 

krycích laků
• Vyvážený poměr pevnosti a pružnosti 

v celém návinu
• Dokonale chrání, netrhá se i při mírně 

„hrubší“ manipulaci
• Jednoduché rozbalení do celkové šířky 

až 6 m
• Úspora času i materiálu - jeden kus pro 

malá i velká vozidla 
• Nabito statickou elektřinou • Aktivně přilne k maskovanému povrchu
• Teplotní odolnost do 125 °C • Bezpečné použití i pro vypalování v peci

Aplikace:

COATING FOIL AQUAFIT je vysoce kvalitní, paropropustná, 12 µ HDPE zakrývací fólie. Paropro-
pustnost umožňuje odvětrání vlhka směrem ven od zakrytého podkladu a tím brání tvorbě map a ztrá-
tě lesku krycích laků (povrch tak není nutné následně mýt a dolešťovat). Používá se v automobilových 
lakovnách jako dokonalá ochrana dílů, které nemají být znečištěny v procesu lakování polétavým 
prachem od barev nebo laků. Speciální šířka fólie 6 m umožňuje „maskovat“ jedním krokem neje-
nom malá, ale i velká vozidla, jakými jsou SUV, mikrobusy, karavany, užitková vozidla, malá nákladní 
vozidla apod. Statická energie celkově zlepšuje přilnavost fólie k běžným povrchům (např. kov, sklo, 
plasty apod.). Fólie odolává teplotě do 125 °C, což umožňuje její použití ve vypalovacích pecích.
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Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost 
použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žád-
ném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz

Technické údaje:Technické údaje:

Barva (vizuálně) Modrá-světlá
Balení / rozměr Role / 6 m x 100 m
Hustota (DIN EN 1183) 1,143 g/cm3

Síla materiálu 12 µ
Pevnost v tahu (podélně / ASTM D 882) 27,7 N/mm²
Pevnost v tahu (příčně / ASTM D 882) 13,0 N/mm²
Prodloužení do přetržení (podélně / ASTM D 882) 180 %
Prodloužení do přetržení (příčně / ASTM D 882) 320 %
Teplotní odolnost max. 125 °C
UV odolnost není odolné UV záření

Skladování:

Min. 12 měsíců v dobře větraném a suchém skladě při teplotě od +10 °C do +30 °C.


