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Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 SENICA, tel./fax: +421 346 510 404, e-mail: retech@retech.sk, www.retech.com

Zá
ka

zn
íc

ka
 l

in
ka

: 
+

42
1 

(0
)3

4 
65

1 
04

 0
4

DOOR SKIN REPLACEMENT FOAM 
Opravná fólia vnútrajšku dverí

Zdravie a bezpečnosť:
Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:
Výrobok je v záručnej dobe konformný so špecifikáciou. Uvedené informácie sú založené na objektívnom testovaní a našej skúsenosti. V žiadnom prípade neručí-

me nad rámec uvedených informácií. Uvedené informácie sú výsledkom našich testov a skúseností, sú však všeobecnej povahy a neobsahujú záruky. Každý užívateľ 
je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Vyhradzujeme si všetky práva činiť zmeny v záujme zlepšenia alebo ďalšieho vývoja výrobku.
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Objednávacie kódy:
 

Názov Sklad. kód Balenie Obsah Obj. číslo
 

Door Skin Replacement Foam DSRF Box 600mm x 10m 1 35515

Vlastnosti: Výhody:
Jednoduché vystrihnutie potrebného tvaru Jednoduchá aplikácia

Vynikajúca priľnavosť a teplotná odolnosť Zamedzenie vniknutiu vlhkosti k agregátom

Kvalitné zloženie peny Aktívny prvok odhlučnenia

Aplikácia:
DOOR SKIN REPLACEMENT FOAM je opravná fólia vnútrajšku dverí. Používa sa vždy pri poškodení pôvodnej 
ochrany dverí (napr. po oprave agregátov, po oprave dverí po dopravnej nehode apod.). Po aplikácii zabraňuje 
vniknutiu vlhkosti k agregátom a plní funkciu aktívneho protihlukového elementu.

Technické údaje:

Nosič (vrch / spodok)  Polyetylén + krycia fólia

Lepidlo  Akrylová báza

Hrúbka 2,1 mm (± 0,01 mm)

Šírka  600 mm (± 10 mm)

Dĺžka  10 m (± 0,1 m)

Priľnavosť k povrchu  2,1 N/cm 

Pevnosť v ťahu  25 N/cm 

Pevnosť do pretrhnutia > 15% 

Teplotná odolnosť  -40°C až 90°C

UV- odolnosť  ohraničená

Odolnosť vplyvom počasia  výborná

Skladovateľnosť (pri T= 18 °C a 55 % RV)  2 roky 
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