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Raven Skinfloor - pro zakrývání oken – exteriér 
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Popis produktu: 

  

Polyolefinová fólie s nánosem akrylového lepidla 
určená pro dočasnou ochranu povrchů. 

Charakteristika (*)    
      

Popis Jednotka   

Materiál   Polyolefin 

Síla nutná k přetržení                
ASTM D 882-10 

MD N/mm² 
TD N/mm² 

> 30                                                                                                  
> 27          

Prodloužení při přetržení       
ASTM D 882-10 

MD %                   
TD %  

> 300 %                                                                                               
> 600 %    

Lepidlo   Akrylové 

Celková tloušťka mikron         
mil 

65 ± 10 %                                                                                                
2,56 ± 10 % 

Přilnavost k oceli                           
UNI EN ISO 1939 

N/cm    
Oz/inch 

1 ÷ 1,40                                                                                     
9,12 ÷ 12,77 

Aplikační teplota ° C 18 ÷ 50 

Odstranění   Do 12 měsíců od dodání 

UV ochrana   UV stabilní do 12 měsíců od dodání 

Barva   Průhledná nebo barevná 

      

(*) Průměrné hodnoty zjištěné podle norem UNI-EN 

      

Doporučené povrchy 

  

Sklo, plexisklo, hladká nerezová ocel lakovaná, 
lakovaný a eloxovaný hliník, laminát a syntetické 
profily 

Rozměry 

  
Vnější průměr 400 mm                                                 
Vnitřní průměr 76 mm 

Aplikace Fólii je nutné aplikovat na suchý a čistý povrch (bez oleje, mastnoty, 
rozpouštědel) při teplotě 18 až 50 °C (ujistěte se, že se fólie 
neprodlouží o více než 1 %). Po aplikaci musí být fólie bez puchýřů 
nebo záhybů. 
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Skladování Doporučujeme uchovávat na suchém místě, mimo dosah slunečního 
záření a při teplotě mezi  15°C a 25 °C. Role musí být skladovány a 
konzervovány v původním obalu. Pokud však podmínky skladování 
nebyly dodrženy, může to ovlivnit kvalitu produktu. Fólie musí být 
aplikována do 6 měsíců od data dodání. Fólie musí být z povrchu 
odstraněna do 6 měsíců od data aplikace. Povrch chráněný fólií 
nesmí být vystaven agresivním atmosférickým vlivům.  

Všeobecné záruční podmínky Ochranná fólie Naster byla navržena pro dočasnou ochranu povrchů 
před nečistotami nebo poškrábáním způsobeným nářadím nebo 
manipulací. Nebyla navržena pro ochranu proti korozi, vlhkosti nebo 
chemickým sloučeninám. Aplikace se mohou lišit a podmínky 
aplikace se mohou také lišit, a proto je nutné, aby zákazník před 
použitím produktu vždy provedl místní test. 
Testy produktu musí být provedeny na skutečně použitém povrchu. 
Povrchy doporučené výše jsou pouze orientační a dodavatel nenese 
žádnou odpovědnost, pokud zákazník neprovede předchozí testy ve 
skutečných podmínkách použití. 
Uvedené hodnoty jsou výsledkem průměrné analýzy získané z běžné 
výroby a nemají právní hodnotu. 
Hodnoty vložené do tohoto technického formuláře jsou výsledkem 
analýzy právě vyrobených produktů.  
Dodavatel nenese odpovědnost za žádné škody způsobené 
nesprávným použitím tohoto produktu. 
Záruka na produkt je omezena na výměnu v případě závad produktu 
zjištěných laboratoří výrobce. 
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