
ORALITE ®5090 LAMINAT ANTYROSZENIOWY ANTI-DEW

OPIS:
ORALITE® 5090 ANTI-DEW Folia jest samoprzylepnym, specjalnym wysokiej jakości akrylowym laminatem 
do stosowania jako zabezpieczenie folii  odblaskowej  ORALITE® 5080/5810 HIGH INTENSITY GRADE. 
Dzięki  zastosowaniu  laminatu  antyroszeniowego  folia  odblaskowa  wykazuje  bardzo  wysoki  stopień 
odblaskowości pomimo oszronienia znaków drogowych.
Zastosowanie laminatu ORALITE® 5090na folii 5800/5810 HIGH INTENSITY GRADE jest gwarancją, że 
dane dotyczące odblaskowości  oraz koloru folii  w świetle  dziennym będą  zgodne z  międzynarodowymi 
specyfikacjami dla materiałów odblaskowych tej klasy, tj. EN 12 899-1 (Regulacja Europejska), DIN 67520 
i Din 6171 (Niemcy),  BS 873: część  6 (Wielka Brytania), NFP 98-520 (Francja), SN 640878 (Szwajcaria),  ASTM D 4956 
(USA), JIS Z 9117 (Japonia)

WARSTWA WIERZCHNIA:
Folia akrylowa.

MATERIAŁ KRYJ ĄCY:
Folia poliestrowa jednostronnie silikonowana, grubość: 0,100 mm.

ŚRODEK KLEJ ĄCY:
Poliakrylan na bazie rozpuszczalnika, permanentny, transparentny.

ZAKRES STOSOWANIA:
Powierzchnia laminatu ORALITE® 5090 ANTI-DEW FILM jest zabezpieczona specjalną powłoką, która musi zostać usunięta 
natychmiast  po  nałożeniu  na  znak.  Specjalną  powłokę  usuwa się  za  pomocą  czystej  wody  i  miękkiej  gąbki.  Następnie 
powierzchnię znaku należy osuszyć (na powietrzu lub przy użyciu miękkiej ściereczki). Podczas aplikacji ORALITE® 5090 
ANTI-DEW FILM należy unikać zawijania laminatu pod spód znaku. Jeśli nie jest to możliwe laminat antyroszeniowy należy 
naciąć  w  miejscu zagięcia.  W celu uniknięcia  tworzenia się  pęcherzyków powietrza w miejscu nacięcia,  materiał  należy 
dokładnie docisnąć gumową rolką.
ORALITE®  5090  ANTI-DEW  FILM został  specjalnie  opracowany  do  stosowania  tylko  na  materiały:  folię  transparentną 
ORALITE®  5061  oraz  folię  ploterową  ORALITE®  5081  oraz  farby  sitodrukowe  ORALITE.  Okres  trwałości  laminatu 
antyroszeniowego jest zgodny z okresem trwałości folii bazowej i wynosi 10 lat.
Laminat antyroszeniowy najlepiej aplikować mechanicznie lub przy pomocy szerokiej rolki.

DANE TECHNICZNE:
Grubo ść* (bez papieru ochronnego i warstwy klejącej) 60 mikronów
Stabilno ść wymiarów  (FINAT TM 14) Naklejona na stal nie wykazuje mierzalnego kurczenia w kierunku 

poprzecznym, w kierunku wzdłużnym <0,1 mm.
Odporno ść na wod ę morsk ą (DIN 50 021) Naklejona na aluminium – po 100h w temp. 23ºC nie wykazuje 

zmian
Odporno ść na temperatur ę Naklejona na aluminium, -56oC do +90oC nie wykazuje zmian 
Odporno ść na rozpuszczalniki i inne substancje chemiczne Przy właściwej aplikacji odporna na większość olei, smarów, paliw, 

rozpuszczalników alifatycznych, słabych kwasów i zasad oraz soli.
Odporno ść na środki czyszcz ące Naklejona na aluminium, zanurzona przez 8 godzin w roztworze 

myjącym (0,5% środki czystości z gosp. domowego) w temp. 
pokojowej i 65ºC - nie wykazuje zmian.

Siła sklejania (FINAT-TM1, po 24h na stali nierdzewnej) 18 N/25mm 
Zalecana temperatura naklejania >10oC 
Okres składowania** 2 lata
Okres trwało ści
przy ekspozycji pionowej w warunkach klimatu 
środkowoeuropejskiego (przy właściwym użytkowaniu i naklejeniu 
przez specjalistę) 

10 lat

* - 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. Ponadto powinny być wzięte pod uwagę wszelkie informacje dotyczące aplikacji folii, 
opublikowane przez Orafol  Europe GmbH (http://www.orafol.com/). Sprawdzanie zgodności  danej partii  produkcyjnej  z normą  ISO 
9001 możliwe jest na podstawie numerów serii.

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.


