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Seal wrap
Plastická zakrývací folie 90 cm x 50 m

CHARAKTERISTIKA:
Seal Wrap je samolepicí ochranná fólie na roli sestávající se z polyethylenu s nízkou hustotou a  s UV 

inhibitory. Je opatřena akrylovým lepidlem na bázi vody. Seal Wrap je obzvláště vhodný pro zakrytí karoserie s 

chybějícími automobilovými okny a též jako všeobecná ochrana povrchů před poškozením poškrábáním.

APLIKACE:
▪ vhodné pro vnitřní i venkovní použití 

▪ nízká hmotnost a snadná instalace 

▪ odolává dlouhodobému hrubému zatížení při použití venku 

▪ nezanechává žádné zbytky po odstranění

NÁVOD NA POUŽITÍ :

1. Povrch před aplikací musí být suchý, odmaštěný a zbaven nečistot.

2. Odmotejte potřebné množství folie a položte na rám karoserie. Lehce přitlačte.

3. Pro odříznutí použijte produkt Film Cutter.

SPECIFIKACE:
Nosič: Průhledný polyethylenový film, Lepidlo: akrylové, Tloušťka: 0,3 mm (+/- 0,1 mm), Roztažení: 450%,

Pevnost odstraňování: 90 - 157 g / cm (PSTC-1), Pevnost v tahu: 245 kg / cm2 (ASTM D882)

SKLADOVÁNÍ: 
12 měsíců na suchém a chladném místě při teplotě přibližně 22 °C a relativní vlhkosti 50%.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: 
Vezměte, prosím, na vědomí údaje o bezpečnosti, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobce.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!
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SEAL WRAP CHSWP 900 mm x 50 m role 87439 39191012

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY:
Nepoužívejte na čerstvě lakované povrchy.


