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FOLIA OCHRONNA STANDARD 4 x 5 m
Art. Nr: 39397 (300002600)

Opis produktu:
Folia ochronna HDPE o wysokiej gęstości w arkuszu o wymiarach 4 x 5 m pozwala zabezpieczyć powierzchnie przed odpryskami farb i
lakierów oraz pyłem i wilgocią. Produkt jest przeznaczony do pracy z produktami wodorozcieńczalnymi i rozcieńczalnikowymi.
Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•

Pozwala na zabezpieczenie elementów karoserii przed odkurzem lakierniczym oraz innymi zabrudzeniami;
Odporna na wygrzewanie w kabinie lakierniczej;
Duża uniwersalność zastosowania również w przemyśle, budownictwie i pracach domowych;
Możliwość rozłożenia przez jednego użytkownika;

Dane techniczne:

Rodzaj materiału:
Gęstość:
Grubość folii:
Typ opakowania:
Ilość w opakowaniu zbiorczym:
Wymiary:

Wartość
HDPE polietylen wysokiej gęstości
0,95-0,97 g/cm3 (DIN-EN 1183)
5 μm
Indywidualny woreczek foliowy
40 szt.
4x5m

Termin przydatności oraz warunki przechowywania i użytkowania:
Folia ochronna w arkuszu zachowuje najlepsze właściwości przez 24 miesiące od daty produkcji. Przechowywać w temperaturze od 10°
do 30° C. Chronić przed mrozem oraz promieniowaniem UV. Stosować na suchą karoserię, pozostawienie przez długi czas na wilgotnej
powierzchni lakieru może doprowadzić do powstania śladów na karoserii na skutek odparowania wody.

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.
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