
 

GL-412                  FOLIA LAMINUJ ĄCA PODŁOGOWA 
 

Dane zawarte w powyższej karcie technologicznej oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu i mogą być używane tylko jako źródło informacji, nie 
stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Ze względu na bardzo dużą ilość możliwych zastosowań, użytkownik powinien we własnym 
zakresie przetestować dany materiał dla swoich potrzeb, przed ostatecznym użyciem.  

 
 
OPIS: 

Specjalna, przezroczysta folia PCV, z najwyższym poziomem zabezpieczenia przed promieniowaniem UV, o strukturze 
przeciwpoślizgowej. 

 
 
 
MATERIAŁ KRYJ ĄCY: 
 Jednostronnie powlekany silikonem papier, 63 g/m2. 
 
 
 
ŚRODEK KLEJ ĄCY: 
 Poliakrylan permanentny. 
 
 
 
ZAKRES STOSOWANIA: 
 Dzięki ogromnej trwałości i właściwościom antypoślizgowym, folia nadaje się do ochrony systemów grafiki podłogowej 

(laminowanie na zimno) wewnątrz pomieszczeń, jak również do laminowania systemów pop-up. 
 Współczynnik poślizgu DIN 51130 – klasa R10 oznacza, ze folię można stosować w takich miejscach jak banki, schody w 

szkołach, apteki, szpitale, kliniki, sklepy, supermarkety, restauracje, itp. Spełnia wymogi normy DIN V 18032-2:2001-04 dla 
hal sportowych. 

 

DANE TECHNICZNE*: 

Grubo ść* (bez papieru ochronnego i warstwy klejącej) 100 mikronów  

Siła sklejania  (AFERA 5001, po 24h) 
 
11 N/25mm 
 

Odporno ść na temperatur ę (AA-B-12-07) Naklejona na aluminium -40ºC do +80ºC, 
nie wykazuje zmian. 

Odporno ść chemiczna 
Naklejona na aluminium po 72 godzinach w 
temperaturze pokojowej jest odporna na 
wodę, środki myjące, alkohol i 
rozpuszczalniki alifatyczne. 

 

Klasa odporno ści na ścieranie (DIN 51130) 

 

R10 

 

Zalecana temperatura naklejania  >8ºC 

Okres trwało ści  

przy właściwym naklejaniu przez specjalistę 
              (odporność na UV, klimat środkowoeuropejski) 

1 rok 

Okres składowania  2 lata 

 
 
Uwaga: 
Ze względu na różnorodność materiałów przeznaczonych do laminowania oraz różnorodność metod zadruku koniecznym jest 
przetestowanie folii ochronnej w danych warunkach. Wydruk powinien być zupełnie suchy przed laminowaniem. Laminat GL-410 
może być aplikowany na zimno, niemniej jednak, w celu uzyskania lepszego efektu końcowego i uniknięcia srebrzenia się grafiki 
zaleca się laminowanie w temperaturze od +40ºC do +60ºC. Zalaminowana grafika powinna pozostać w temperaturze pokojowej 
jeszcze przez kilka godzin przed końcową aplikacją w celu osiągnięcia właściwej siły sklejenia. Producent zaleca laminawanie 
z zakładką 2 cm.  
 


