
Product:

: 900090
: 8719439000902

: 100m
: 0.625m
: Kleurloos

 Testmethode 
: 50 μm AFERA 5006

: Polyolefinen

: Acrylaat

: 90 cN/cm AFERA 5001

:
: >300

: > 550

:
: > 0.8 (daN/cm)

: > 0.6 (daN/cm)

: 0 maanden

De beschermfolie moet binnen een periode van 6 maanden na de leveringsdatum worden aangebracht.
De beschermende oppervlakken mogen niet aan weersinvloeden worden blootgesteld.

Wij verzoeken de klant proeven te doen om zich ervan te vergewissen dat dit absorptieverschil geen ongewenste gevolgen heeft voor het beschermde oppervlak. 

Aanbevolen toepassing tussen 15°C en 50°C.

Verwerking

Opslag

Beschermende folie voor harde vloeren.

Toepassing

Beschermt tegen beschadiging door vuil, krassen en gereedschapssporen gedurende de gehele gebruikscyclus.

De folie moet binnen 4 weken weer verwijderd worden.

Bovengenoemde waarden zijn richtwaarden die in onze laboratoria en externe testinstituten zijn verkregen. Zij kunnen ook geringe afwijkingen vertonen als gevolg van variaties in de 
testapparatuur. 
Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van onze producten voor zijn doel te bepalen. 

Een vakkundige en daarmee succesvolle verwerking van het product valt niet onder onze controle. Een garantie kan derhalve alleen voor de kwaliteit van het product en niet voor de 
verwerking ervan gegeven worden. 

Voorzichtigheid is geboden bij het verwarmen van oppervlakken met infraroodstraling die beschermd zijn met de bedrukte beschermfolie : het bedrukte oppervlak van de folie kan 
infraroodstraling absorberen in een ander tempo dan het onbedrukte oppervlak. 

Wanneer bedrukte film aan het zonlicht wordt blootgesteld, kan het bedrukte gedeelte een groter afschermingseffect hebben dan het onbedrukte, wat kan leiden tot kleur- of 
glansvariaties.
Wij verzoeken de klant de folie vóór gebruik te testen, om er zeker van te zijn dat bij blootstelling aan zonlicht het beschermde oppervlak niet aan dergelijke variaties onderhevig is.

De beschermfolie moet in de originele verpakking, in schone, gematigde omstandigheden worden bewaard.
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Artikelnr.
EANnr.
Afmetingen

lengte
breedte

Kleur

Breuksterkte

dwarsdoorsnede

De beschermfolie moet worden aangebracht op een schoon en droog oppervlak, vrij van plooien en luchtbellen. De rek 
van de folie bij het aanbrengen moet < 1% zijn.

Gebruik buiten

AFERA 5004dwarsdoorsnede

Dikte

longitudinaal

Materiaal
Lijm
Kleefkracht
Rek bij breuk (%)

longitudinaal
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