
FOLIA PRYZMATYCZNA 
 

OPIS:
Folia  holograficzna  kalandrowana  bez  plastyfikatorów  z  klejem  akrylowym  na  papierowym  podkładzie 
silikonowym. Zarówno folia jak i podkład posiadają atest przydatności do kontaktu z żywnością oraz jako 
aplikację na zabawki. 

STRUKTURA: 
Folia polichlorek winylu PCV o grubości 80 mikronów, tłoczona, kalandrowana i metalizowana bez użycia 
metali ciężkich: 
Klej- akrylowy 20g/m2 
Podkład-  papier  jednostronnie  powlekany  silikonem,  gramatura  137g/m2,  którego  zadaniem  jest  utrzymanie  stabilności 
wymiaru. 

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWANIA: 
Folia hologramowa ma zastosowanie jako element dekoracyjny, używany zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na 
wolnym powietrzu, oraz jako materiał etykietowy. Folię tę można zadrukować w maszynach: sitodrukowych, wklęsłodrukowych 
oraz fleksodrukowych. 

TRWAŁOŚĆ: 
Materiał  ten zachowuje optymalne właściwości  użytkowe w okresie do 2-3 lat,  w zależności  od warunków klimatycznych 
i rodzaju aplikacji. 

MAGAZYNOWANIE: 
Warunki przechowywania: 18-23oC, wilgotność 50-60%. 

DANE TECHNICZNE*:
Grubość* Bez papieru ochronnego i warstwy klejącej 80 mikronów, papier podkładowy 25 mikronów 
Odporność na temperaturę 60oC 
Odporność na ścieranie: 1-3h 
Wytrzymałość na odrywanie folii od metalu pod kątem 180 C: 1500-1800g 
Przyczepność do metalu: 1000-1300g 
Zalecana temperatura naklejania: 15 - 35oC. 
Okres składowania** 2 lata 
* - wartość uśredniona ** -w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20ºC i w wilgotności względnej powietrza 50%.

Uwaga:
Powierzchnia, na którą naklejana jest folia musi być oczyszczona z kurzu, smarów oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć 
niekorzystnie  na  przyklejenie  się  tego  produktu.  Świeżo  lakierowane  lub  malowane  powierzchnie  powinny  być  pozostawione  do 
wyschnięcia przez minimum 3 tygodnie. Możliwości zastosowania wybranych lakierów lub farb z folią samoprzylepną powinny zostać 
sprawdzone  przed  ostatecznym  naklejeniem  folii.  Przed  naklejeniem  folii  należy  sprawdzić,  czy  pomiędzy  folią,  a  podłożem nie 
zachodzą reakcje chemiczne.

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.


