
3155 PENSTICK FOLIA ADHEZYJNA 
 

OPIS:
Adhezyjna, kalandrowana folia PVC bez środka klejącego. Bezbarwna lub biała. 

PAPIER PODKŁADOWY: 
Biały  karton  jednostronnie  powlekany  polietylenem,  o  gramaturze  215  g/m2,  który  ułatwia  obróbkę 
i zadrukowywanie materiału. 

ZAKRES STOSOWANIA: 
Folia przeznaczona do tworzenia łatwych do usunięcia oznakowań, opisów i dekoracji na szkle. Znajduje zastosowanie jako 
zabezpieczenie delikatnych powierzchni. Folia nadaje się do wielokrotnej aplikacji. 

TECHNIKA DRUKU: 
Sitodruk.  Właściwości  folii  zgodne  z  Europejską  Normą  EN-71-3  (bezpieczeństwo  zabawek-migracja  określonych 
pierwiastków 12/1988). 

DANE TECHNICZNE*:
Grubość* 150 mikronów 
Ciężar 188 g/m2

Materiał podkładowy biały karton jednostronnie powlekany polietylenem, 215g/m 2

Tolerancja wymiarów +/- 2mm 
Udział plastyfikatorów 34% 
Napięcie powierzchniowe 34 dyny/cm (+/-2dyny/cm) 
Odporność na środki chemiczne doskonała odporność na wodę, folię można czyścić przy użyciu 

miękkiej ściereczki i delikatnych środków czyszczących; nie zaleca 
się stosowania benzyny 

Odporność na promieniowanie UV przy normalnej ekspozycji zewnętrznej nie wykazuje znacznego 
żółknięcia; dobra odporność na blaknięcie. 

Zalecana temperatura naklejania min.  5oC 
Odporność na temperaturę -10°C do 50° C 
Kurczliwość 
po 1 minucie od oderwania od papieru podkładowego w temp. 
21°C 

wzdłużne -około -4% 
po przekątnej -około +1% 

Stabilność wymiarowa naklejeniu na docelowe podłoże nie wykazuje zmian 
Wytrzymałość na rozciąganie doskonała 
Siła klejenia (naklejona na szkło) >0,06N/25mm (FTM1) 
Okres składowania (przydatność do druku) 1 rok
Trwałość ** 3 lata (wewnątrz), 1rok (w warunkach zewnętrznych, Europa 

Środkowa) 

* - wartość uśredniona ** -w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 21ºC i w wilgotności względnej powietrza 50%.
Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywać w suchym i czystym miejscu. NaleŜy przechowywać 
materiał w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed kurzem i zabrudzeniami. 

Uwaga:
Wszystkie oświadczenia, dane techniczne i zalecenia o produkcie zostały oparte o wiarygodne testy. Dane zawarte w powyższej karcie 
technicznej oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu i mogą być używane tylko jako źródło informacji, nie stanowiące prawnej 
gwarancji  określonych cech. Ze względu na bardzo dużą ilość możliwych zastosowań, użytkownik powinien we własnym zakresie 
przetestować dany materiał dla swoich potrzeb, przed ostatecznym użyciem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie 
rezultaty będące efektem niewłaściwego użycia materiału. Dokonując zakup u towaru nabywca akceptuje jego właściwości i ponosi  
odpowiedzialność za stosowanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Dane zawarte w powyższej karcie technologicznej oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu i mogą być używane tylko jako źródło informacji, nie 
stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Ze względu na bardzo dużą ilość możliwych zastosowań, użytkownik powinien we własnym zakresie 
przetestować dany materiał dla swoich potrzeb, przed ostatecznym użyciem.


