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  Elastyczna folia do lakierowania lakierami dyspersyjnymi

        DYS / FLEX / KOMP / LB
 

 

Folia składa się z warstwy polimeru, warstwy pianki i znajdującej się między nimi stabilnej 

wymiarowo i odpornej na pęcznienie tkaniny poliestrowej. Taka budowa 

całych powierzchni. Powierzchnia lakierowana jest ograniczana formatem arkuszy folii 

podkładowych umieszczanych pod płytą. Wysokość reliefu uzaleŜniona jest od wymiarów cylindra. 

Dokładną regulację reliefu moŜna wykonać poprzez nakl

podobnej. 

Warstwa pianki kompresyjnej zapewnia dopasowanie się powierzchni lakierującej do róŜnej jakości 

zadrukowywanych podłoŜy, co w efekcie zapewnia bezproblemowe lakierowanie.

Lakierującego polimeru nie moŜna 

i dlatego nie jest moŜliwe nacinanie i zdejmowanie fragmentów powierzchni lakierującej.

 

Pianka kompresująca drgania wytrzymuje temperaturę do 60

Folia Folacoat Flexible moŜe być uŜywan

stosowanie klucza dynamometrycznego. Siła zamocowania powinna wynieść 28 Nm. 

  

 

Typ folii 

Numer katalogowy

Sposób lakierowania

Łączna grubość 

Tolerancja grubości

Twardość polimeru (DIN53505)

Maksymalna siła mocowania 
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Elastyczna folia do lakierowania lakierami dyspersyjnymi 

/ LB 

składa się z warstwy polimeru, warstwy pianki i znajdującej się między nimi stabilnej 

wymiarowo i odpornej na pęcznienie tkaniny poliestrowej. Taka budowa folii umoŜliwia lakierowanie 

całych powierzchni. Powierzchnia lakierowana jest ograniczana formatem arkuszy folii 

podkładowych umieszczanych pod płytą. Wysokość reliefu uzaleŜniona jest od wymiarów cylindra. 

Dokładną regulację reliefu moŜna wykonać poprzez naklejanie folii podkładowej Folabase H45

Warstwa pianki kompresyjnej zapewnia dopasowanie się powierzchni lakierującej do róŜnej jakości 

zadrukowywanych podłoŜy, co w efekcie zapewnia bezproblemowe lakierowanie.

Lakierującego polimeru nie moŜna zdjąć z podłoŜa (tak jak w innych odmianach

i dlatego nie jest moŜliwe nacinanie i zdejmowanie fragmentów powierzchni lakierującej.

Pianka kompresująca drgania wytrzymuje temperaturę do 600C. 

być uŜywana do kolejnych zleceń. Do precyzyjnego montaŜu zaleca się 

stosowanie klucza dynamometrycznego. Siła zamocowania powinna wynieść 28 Nm. 

Folacoat Flexible 

1,30 mm 

Numer katalogowy 12650.130.99900 

Sposób lakierowania Lakierowanie bezpośrednie

lakierami dyspersyjnymi

 1,30 mm 

Tolerancja grubości +0,05 mm 

Twardość polimeru (DIN53505) 82 Shore A 

Maksymalna siła mocowania  28 Nm 
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zadrukowywanych podłoŜy, co w efekcie zapewnia bezproblemowe lakierowanie. 
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