
 

 

 

 

Опис 

Спеціальна поліхлорвінілова плівка з полімерними пластифікаторами для декорування скла. 

Знижений рівень блиску поверхні плівки дає змогу уникнути небажаних відблисків. 

Постачається в колірних варіантах «срібло» і «золото», а також із різними структурами 

поверхні. 

 

Підкладка 

Силіконовий картон з одностороннім покриттям, 137 г/м
2
, забезпечує легке видалення сітки. 

 

Клей 

Поліакрилатний клей на основі розчинника, що гарантує постійне прилипання. 

 

Застосування 

Розроблений для скляних поверхонь, на яких повинен бути досягнутий ефект паморозі або 

видимість травленого, шліфованого чи підданого піскоструминній обробці скла, зокрема для 

декоративного оформлення вітрин, дзеркальних поверхонь і скляних дверей. Цей матеріал 

придатний для обробки на ріжучих плотерних установках. Рекомендовано вологе наклеювання. 

 

Технічні дані 
Товщина* (без захисного паперу та клею) 0,080 мм 

Формостійкість (FINAT TM 14) У разі наклеювання на сталь у поперечному 

напрямку не спостерігається жодного осідання, що 

піддається вимірюванню, у поздовжньому напрямку 

— макс. 0,2 мм 

Термостійкість У разі наклеювання на алюміній, від –40 °С до +90 

°С, без змін 

Стійкість до чистильних засобів У разі наклеювання на скло, через 8 год перебування 

в промивному лузі (0,5% побутовий засіб для 

чищення) за кімнатної температури і при 65 °C, без 

змін 

Сила зчеплення* (FINAT-TM1, через 24 год) 18 H/25мм скло 

16 H/25мм акрилове скло 

Міцність на розрив (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. 130% 

У поперечному напрямку: мін. 130% 

Термін зберігання** 2 роки 

Температура склеювання > +8 °C 

Термін служби за належної обробки 
У разі вертикального зовнішнього атмосферного 

впливу (звичайний середньоєвропейський клімат) 

5 років 

*Середнє значення. 

**В оригінальній упаковці, при 20 °С і 50% відносної вологості повітря. 

 

Зауваження 

Основа, на яку проводиться наклеювання, повинна бути вільна від пилу, жиру та інших 

забруднювальних компонентів, які можуть негативно вплинути на силу зчеплення матеріалу. 

 



 

 

 

 

ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ 

 

Всі продукти серії 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
®
 ґрунтується на результатах 

досліджень, достовірних із погляду нашого підприємства, які, однак, не мають гарантійних 

зобов’язань. У зв’язку з чималою кількістю можливостей використовувати плівки Oracal
®
 і 

постійним розвитком видів користування покупцеві належить перевіряти можливість 

використання та якості продуктів на відповідність обраного виду користування і взяти на себе 

пов’язані з цим ризики. Всі специфікації можуть бути змінені без попереднього інформування. 

Oracal
®
 — це торгова марка фірми Orafol Europe GmbH. 


