Materiál pre lakovne

Coating Foil Aquafit
Zakrývacia paropriepustná HDPE fólia 12 µ.

Vlastnosti:

Výhody:

• Prepúšťa
vlhkosť
smerom
von
z podkladu
• Vyvážený pomer pevnosti a pružnosti
v celom návine
• Jednoduché rozbalenie do celkovej
šírky až 6 m
• Nabité statickou elektrinou
• Teplotná odolnosť do 125 °C

• Bráni tvorbe máp z vlhka a strate lesku
krycích lakov
• Dokonale chráni, netrhá sa aj pri mierne
„hrubšej“ manipulácii
• Úspora času i materiálu - jeden kus pre
malé i veľké vozidlá
• Aktívne priľne k maskovanému povrchu
• Bezpečné použitie aj pre vypaľovanie
v peci

Aplikácia:
COATING FOIL AQUAFIT je vysoko kvalitná, paropriepustná, 12 µ HDPE zakrývacia fólia. Paropriepustnosť umožňuje odvetranie vlhka smerom von od zakrytého podkladu a tým bráni tvorbe máp
a strate lesku krycích lakov (povrch tak nie je nutné následne umyť a doleštiť). Používa sa v automobilových lakovniach ako dokonalá ochrana dielov, ktoré nemajú byť znečistené v procese lakovania
poletujúcim prachom od farieb alebo lakov. Špeciálna šírka fólie 6 m umožňuje „maskovať“ jedným
krokom nielen malé, ale aj veľké vozidlá, akými sú SUV, mikrobusy, karavany, úžitkové vozidlá, malé
nákladné vozidlá apod. Statická energia celkovo zlepšuje priľnavosť fólie k bežným povrchom (napr.
kov, sklo, plasty apod.). Fólia odoláva teplote do 125 °C, čo umožňuje jej použitie vo vypaĺovacích
peciach.

Objednávacie kódy:
Názov výrobku
Coating Foil Aquafit
www.retech.com

Sklad. kód

Balenie

Objem / rozmer

Obj. číslo

CFA

Rola

6 m x 100 m

1 35691

Farba (vizuálne)
Balenie / rozmer
Hustota (DIN EN 1183)
Hrúbka materiálu
Pevnosť v ťahu (pozdĺžne / ASTM D 882)
Pevnosť v ťahu (priečne / ASTM D 882)
Predĺženie do pretrhnutia (pozdĺžne / ASTM D 882)
Predĺženie do pretrhnutia (priečne / ASTM D 882)
Teplotná odolnosť
UV odolnosť

Svetlomodrá
Rola / 6 m x 100 m
1,143 g/cm3
12 µ
27,7 N/mm²
13,0 N/mm²
180 %
320 %
max. 125 °C
nie je odolné UV žiareniu

Skladovanie:
Min. 12 mesiacov v dobre vetranom a suchom sklade pri teplote od +10 °C do +30 °C.

Prehlásenie:
Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:
RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

www.retech.com
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Technické údaje:

