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Uwagi: 

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne a aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach 

ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu 

ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. Producent 

zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji. Produkt używany zgodnie z przeznaczeniem nie jest produktem niebezpiecznym. 
 

NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, PL62-052 Komorniki, tel. +48 61 810 98 00, novol.com 

 

 

Karta techniczna 
Data sporządzenia: 11.05.2022,  
Data aktualizacji: 11.05.2022 
Wersja: 1 

ODDYCHAJĄCA FOLIA MASKUJĄCA PREMIUM 

Art. Nr:  91398 (300009987) 

 

Opis produktu: 

Oddychająca folia maskująca Premium posiada właściwości odprowadzania wilgoci. Dzięki temu zapobiega powstawaniu plam 

odparzeniowych, które mogą powstać na lakierze w wyniku zamaskowania nie do końca doschniętego lakieru lub np. powierzchni, na 

której pozostała wilgoć. Folia Premium posiada szerokość 5 m, co pozwala na zamaskowanie większych pojazdów (np. aut SUV i 

dostawczych). Produkt posiada również zwiększoną wytrzymałość na rozerwanie, np. przy zaczepieniu o wystające krawędzie. Świetnie 

sprawdza się przy maskowaniu przy poprawkach, maskowaniu grubych warstw lakieru oraz lakierowaniu dwóch kolorów. Folia jest 

dwustronna z aktywowaną stroną zewnętrzną, oznakowaną nadrukiem „PAINT THIS SIDE”, pochłaniającą cząstki farby i lakieru oraz 

elektrostatyczną stroną wewnętrzną, która przylega do powierzchni. Produkt zapobiega wykruszaniu i łuszczeniu się farb i lakierów, co 

eliminuje konieczność poprawek lakierniczych. Pozwala znacznie zmniejszyć ryzyko powstawania plam, wtrąceń i niedoskonałości na 

lakierowanej powierzchni.  

Cechy charakterystyczne: 

• Zapobiega powstawaniu wodnych plam odparzeniowych dzięki właściwościom oddychającym 

• Posiada zwiększoną wytrzymałość na rozciąganie i rozerwanie 

• Zwiększona do 5 m szerokość pozwala na zamaskowanie większych pojazdów 

• Ułatwione wycinanie folii nożykiem, dzięki specjalnej formule polimeru 

• Odporna na temperaturę do 110°C; 

Dane techniczne: 

 Wartość 

Rodzaj materiału: HDPE polietylen wysokiej gęstości 

Gęstość: 1,04 g/cm3 (DIN-EN 1183) 

Grubość folii: 11 μm 

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż: >30 N/mm2 (ASTM D 882) 

Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek: >20 N/ mm2 (ASTM D 882) 

Wydłużenie do zerwania wzdłuż: >150% (ASTM D 882) 

Wydłużenie do zerwania w poprzek: >300% (ASTM D 882) 

Typ opakowania: Rolka w kartonie 

Wymiary: 5 x 96 m 

 

Termin przydatności oraz warunki przechowywania i użytkowania: 

Folia maskująca w rolce zachowuje najlepsze właściwości przez 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w temperaturze od 10° do 

30° C. Chronić przed mrozem oraz promieniowaniem UV.  

 


