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Опис 
Високоякісна лита поліхлорвінілова плівка з відмінною розмірною стійкістю та оптимальними характеристиками. Цей 
матеріал спеціально розроблений для безпроблемної обробки на ріжучих плотерних установках під час виготовлення 
написів, маркувань і декорацій. Особливо рекомендовано для високоякісної реклами на автомобілях і транспортних 
засобах. Має також дуже хорошу здатність для наклеювання на поверхнях зі швами і виїмками. 
Поверхня дзеркально-глянсова, а також біла матова й чорна матова. Блискуча поверхня теж підходить для цифрового 
друку методом термоперенесення (з використанням смоляних стрічок). 
 
Підкладка 
Силіконовий картон з нанесеним з одного боку покриттям, 137 г/м², що забезпечує безпроблемне видалення сітки. Для 
білої плівки використовується силіконовий картон блідо-блакитного кольору для досягнення більш інтенсивного 
контрасту зі шрифтом. 
 
Клей 
Поліакрилатний клей на основі розчинника, що забезпечує постійне прилипання. 
 
Сертифікати 
Загальна омологація (ABG, D5292) відповідно до § 22a StVZO. 
 
Технічні дані 

Товщина* (без захисного паперу і клею) 0,060 мм 

Формостійкість (FINAT TM 14) Під час наклеювання на сталь осідання макс. 0,15 мм  

Термостійкість***  Під час наклеювання на алюміній, від –50 °С до +110 °С, без змін 

Стійкість до морської води (DIN 50021) Під час наклеювання на алюміній через 100 годин/23 °C, без змін 

Стійкість до впливу розчинників і хімікатів 
За кімнатної температури через 72 години після наклеювання на 
алюміній плівка має короткострокову стійкість до дії більшості 
мінеральних масел, жирів, паливних матеріалів, аліфатичних 
розчинників, слабких кислот, солей і лугів 

Пожежостійкість (DIN 4102-1) Важко займистий (клас DIN 4102-B1) на сталевій підоснові 

Сила зчеплення 
(FINAT-TM1, через 24 години, нержавіюча сталь) 18 Н/25 мм 

Розривна міцність (DIN EN ISO 527) У поздовжньому напрямку: мін. 19 МПа 
У поперечному напрямку: мін. 19 МПа 

Подовження під час розриву (DIN EN ISO 527) У поздовжньому напрямку: мін. 120% 
У поперечному напрямку: мін. 120% 

Термін зберігання** 2 роки 

Температура склеювання > +8 °C 

Максимальний термін служби за належних 
обробки, очистки та використання гарантується за 
зовнішнього вертикального атмосферного впливу в умовах 
звичайного середньоєвропейського клімату. Подальші 
рекомендації наводяться в кінці цієї технічної інформації. 
Подивіться також: www.orafol.com/gp/europe/de/support. 

чорна/біла — 8 років  
прозора/кольорова — 7 років 
металік — 5 років 
золотий L — 3 роки 

*Середнє значення. 
**В оригінальній упаковці, за 20 °С і 50% відносної вологості повітря. 
***Звичайний середньоєвропейський клімат. 
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Зауваження та рекомендації  
Наведені вище дані засновані виключно на наших актуальних знаннях та практичному досвіді. Вони не є узгодженими 
властивостями, так само як і не містять запевнення у наявності певних властивостей або гарантії щодо властивостей 
і/або терміну служби наших кольорових плівок. 
 
Просимо вас врахувати, що плівки за своєю природою більш чутливі, ніж лаки. У зв’язку із цим плівки вимагають 
особливо дбайливого ставлення як під час обробки, так і під час очищення. Під час обробки (наклеювання і 
видалення), а також під час очищення та використання плівок слід взяти до уваги й дотримувати наші актуальні 
рекомендації щодо обробки, а також щодо очищення та використання плівок компанії Orafol (можна завантажити 
інформацію з сайту www.orafol.com/gp/europe/de/support). В іншому випадку, за нашим досвідом, не забезпечується 
максимальний термін служби. Додаткові дані з очікуваного максимального терміну служби містяться у «Вказівки щодо 
обробки» (див. п. 2). Якщо не дотримувати цих вказівок, а також умов очищення та використання, то надання гарантій і 
відповідальність виключаються. 
 
У разі виникнення питань зв'яжіться, будь ласка, з відповідною майстернею або зі співробітниками нашого відділу 
роботи з клієнтами. 
 
Простежуваність наших товарів згідно з ISO 9001 забезпечується на основі номера рулону. 
 
 
 
ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ 
Усі продукти серій Oracal® проходять ретельний контроль якості протягом всього виробничого циклу, тому ми 
гарантуємо, що продукція, яку постачаємо, відповідає торговим стандартам якості й не містить браку. Інформація про 
продукти серії Oracal® базується на результатах досліджень, що мають достовірність з погляду нашого підприємства, 
але, однак, не несуть за собою гарантійних зобов'язань. Оскільки можливості використання плівок Oracal® різноманітні 
й відбувається постійний розвиток видів їх користування, покупець повинен перевіряти можливість використання та 
якість продуктів на їх відповідність передбаченому виду користування і взяти на себе пов'язані з цим ризики. Усі 
специфікації можуть бути змінені без попереднього інформування. 
Oracal®— це торгова марка фірми Orafol Europe GmbH. 
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