
 
 
 

Hexis Chrome/Хром (HX30CHSBRB) 
 

Лита багатошарова високоякісна плівка товщиною 70 мікрон з чутливим до тиску клейовим шаром на базі 
сольвенту. Структурований клейовий шар дозволяє швидко наносити плівку й із легкістю виганяти повітряні 
бульбашки з-під неї. 
Призначена спеціально для повного й часткового обклеювання транспортних засобів. Розрахована для роботи 
на рівних або злегка вигнутих поверхнях. 
 
Основні характеристики плівки 
Товщина 70 мкр 
Міцність на розрив (Н/25 мм) мін. 15 
Межа еластичності мін. 50% 
Стабільність розмірів (мм) < 0,5 (через 168 годин за температури +70 °C) 
 
Підкладка: 

• силіконізована; 
• стабільна за зміни вологості. 

 
Властивості клейового шару 
(Середні показники зафіксовані на момент випуску цих технічних характеристик.) 
 
Відклеювання від скла за 180 °C — через 20 хв після нанесення 14 Н/25 мм. 
Відклеювання від скла за 180 °C — через 24 хв після нанесення 18 Н/25 мм. 
Первісне зчеплення з поверхнею 13 Н/25 мм. 
Видалення 0,40 Н/25 мм. 
 
Клейова основа стійка до більшості хімічних речовин (алкоголь, розбавлені кислоти, масла й вуглеводні). 
 
Рекомендації: 
Мінімальна температура нанесення плівки: +18 °C (64 °F). Оптимальна температура +20–25 °C (+68–77 °F). 
Робоча температура  від –40 °C до +90 ° C (від –40 °F до +194 °F). 
Плівка найбільше підходить для нанесення на транспортні засоби. 
 
HX30CHSBRB (Хром) — це технічний продукт, який вимагає особливої уваги під час нанесення. 
Поводитися з плівкою потрібно дуже обережно: поки плівка на підкладці, не рекомендовано складати її на 
вигин. Будь-яка складка може спричинити виникнення невеликих вм'ятин, які неможливо буде усунути. Після 
зняття з підкладки плівку можна згинати без загрози пошкодження. 
Але HX30CHSBRB — менш гнучка плівка, ніж інші в серії HX30000. Щоб покрити великі площі може 
знадобитися кілька наклейників та більше часу. 
Будьте обережні, дотримуючись технічних рекомендацій. Якщо розтягнути або деформувати плівку більше, ніж 
зазначено в технічних характеристиках, це викличе незворотні зміни (поява білизни, втрата глянцю). 
Завдяки своїй дзеркальній поверхні HX30CHSBRB різко накопичує тепло й довго його зберігає. Під час роботи з 
будівельним феном ця плівка набагато швидше нагрівається й довше зберігає тепло, ніж інші плівки такої серії. 
Це потрібно враховувати під час роботи з нею. Будьте обережні, щоб не обпектися, торкаючись до плівки під 
час монтажу. 
Якщо під час монтажу з'явилися повітряні бульбашки, жодним чином не проколюйте їх, оскільки можете 
безповоротно пошкодити плівку. 
Для поліпшення ефекту дзеркала поверхню плівки можна обробити мийним засобом Eclat'max.  
Увага: не можна чистити поверхню менш ніж через 24 години після нанесення плівки на неї. 
Компанія Hexis контролює колір плівки під час виробництва. Незважаючи на це, у разі монтажу плівки одного 
кольору з декількох рулонів рекомендовано використовувати рулони з однієї партії. 
Коли плівка наноситься на лакофарбове покриття, поверхня повинна бути підготовлена, без пошкоджень. Якщо 
основа, на яку наноситься плівка, пошкоджена або лакофарбове покриття неякісне, наклейник бере на себе всі 
ризики з нанесення та зняття плівки. 
 
Клейова основа: 

• акриловий клей на основі сольвенту; 



• клейовий шар з мікроканалами для полегшення роботи з плівкою і видалення повітряних бульбашок; 
• швидка і постійна адгезія. Максимальне склеювання відбувається після 24 годин; 
• сухий монтаж плівки. 

 
Зберігання 
Термін зберігання (до нанесення плівки): 
2 роки за +15–25 °C (+59–77 °F) і 30–70% відносної вологості за умови, що плівка зберігається в оригінальній 
упаковці в приміщенні без пилу. 
 
Термін служби: 
Пігменти, що додають колір плівці, впливають на його стійкість. Термін служби плівок випробовувався за впливу 
УФ-променів у природних умовах: вказаний нижче термін служби позначає час, після якого з'являються 
мінімальні зміни в кольорі. 
Термін служби, що вказаний нижче, перевірявся за внутрішньої та зовнішньої експлуатації плівки. У разі 
відхилення від цих умов експлуатації і залежно від погодних умов змінюється також термін служби. Наприклад, 
на відміну від вертикального розташування під час експлуатації плівки на капоті автомобіля вона несе 
підвищене навантаження, оскільки перебуває в горизонтальному положенні й крім погодних умов на неї 
впливає підвищене тепловиділення двигуна, тому термін служби трохи менший. 
Термін служби не враховує пошкодження від подряпин або забруднення плівки під час експлуатації. 
 
За внутрішньої експлуатації плівки термін служби: 3 роки. 
За зовнішньої експлуатації плівки термін служби: 

- вертикальне розташування :2 роки; 
- горизонтальне розташування: 1 рік. 


