3M Průmyslová divize
Fólie a pásky na ochranu povrchů

Spolehlivá
ochrana

ochrana_povrchu.indd 1

3.7.2008 14:29:39

3M Fólie a pásky na ochranu povrchů
3M Povrchové ochranné fólie a pásky chrání výrobky před nečistotami, prachem a poškozením během montáže, údržby,
skladování a přepravy. Použité lepidlo má nízkou adhezi, takže ochrannou fólii či pásku lze nejen snadno aplikovat,
ale i odstraňovat beze zbytků. 3M nabízí široký sortiment těchto fólií a pásek pro celou řadu aplikací.
Příprava
K dosažení optimální přilnavosti musí být podklad čistý, beze zbytků prachu, oleje, mastnoty, rozpouštědel atd.
Použití
Aplikujte a snímejte při teplotě v rozmezí 10°C až 40°C.
Skladování
Ochranné fólie a pásky by měly být skladování při teplotách 10°C až 40°C, a relativní vlhkosti 50%.
Aplikace
Chrání před poškrábáním
Chrání před působením prachu, před poškozením a oděrem
Chrání povrchy během oprav, montáže, zpracování a dopravy
Omezuje vlivy na stárnutí povrchů
Chrání před blednutím barev, ke kterému dochází vlivem UV záření
Prodlužuje životnost výrobku
Chrání výrobek během skladování

Standardní sortiment
Všechny 3M ochranné fólie ve standardním sortimentu mají šířku 1250 mm a délku 350 m. Kromě toho jsou k dispozici
různé další menší šířky, takže ochranná fólie má pak spíše charakter pásky.
Produkt

Proměnná šířka

Produkt

Standardní velikost

Proměnná šířka

1250 mm x 350 m

35 mm – 2540 mm

7007 AB

1250 mm x 350 m

35 mm – 2540 mm

1250 mm x 350 m

20 mm – 2540 mm

8009 RX

1250 mm x 350 m

20 mm – 2540 mm

5007 A

1250 mm x 350 m

35 mm – 2540 mm

8015 RX

1250 mm x 350 m

35 mm – 2540 mm

5019 A

1250 mm x 350 m

35 mm – 2540 mm

8019 A

1250 mm x 350 m

50 mm – 2540 mm

5025 A

1250 mm x 350 m

250 mm – 2540 mm

9615 RB

1250 mm x 350 m

100 mm – 1530 mm

5038 A

1250 mm x 350 m

250 mm – 2540 mm

10018 RX

1250 mm x 350 m

500 mm – 1270 mm

10039 A

1250 mm x 350 m

250 mm – 2540 mm

4011 A
5001 A

Standardní velikost

5504 A-UV

1250 mm x 350 m

20 mm – 2540 mm

7006 A

1250 mm x 350 m

35 mm – 2540 mm
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5504 A-UV

7006 A

5007 A

7007 AB

8009 RX

4011 A

8015 RX

9516 RB

10018 RX

5019 A

8019 A

5025 A

5038 A

10039 A

Adheze k oceli (N/cm)
Kovy
Kovový povrch, lesklý nebo málo drsný

5001 A

Číslo výrobku

0.1

0.4

0.6

0.7

0.7

0.9

1.1

1.5

1.6

1.8

1.9

1.9

2.5

3.8

3.9

Kovový povrch drsný
Hliník, leštěný
Hliník, kartáčovaný
Hliník, eloxovaný
Legovaná ocel, zrcadlová plocha
Legovaná ocel, leštěná
Legovaná ocel, kartáčovaná
Mosazný a bronzový povrch
Ocel
Zinek
Měď
Lakované povrchy (kalené - žádné tepelné zatížení ani zatížení ultraﬁalovým zářením)
Lesklý lakovaný povrch
Lakovaný povrch (akrylová nebo syntetická živice)
Matový lakovaný povrch
Lakované dřevěné povrchy
Povrchy natřené práškovou barvou
Umělé hmoty
Hladké umělohmotné povrchy
Umělohmotné desky
Drsné umělohmotné povrchy
Hladký polyester
Hladké a tvrdé PVC
Tvrdé PVC, také okenní a dveřní rámy
Hladký polykarbonát
Drsný polykarbonát
PMMA (akryl)
Melaminový povrch
Skleněný, kamenný a keramický povrch
Sklo
Stavební sklo (nevystavené ultraﬁalovému záření)
Omítnutý povrch
Povrchy náhražek kamene
Keramická povrchy dlažeb a obkladů
Textilie
Drsné povrchy z umělých vláken
Koberce z umělých vláken (krátký vlas)
Koberce, přírodní a umělá vlákna (dlouhý vlas)

= fólie je vhodná pro navrhovaný povrchový materiál

Z číselné řady ochranné fólie můžete zjistit tloušťku nosné
vrstvy fólie, adhezi, jejího lepidla, rovněž jako typ a barvu

= lepidlo fólie může poškodit navrhovaný povrchový materiál

Tloušťka nosné vrstvy
fólie v mikronech
Adheze N/100 mm

fólie.
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Lepidlo
R = pryžová pryskyřice
A = akryl

Barevné kódování,
pokud páska není
transparentní
/ průhledná
B = modrá
X = bílá
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3M™ 8009RX ochranná fólie
8009RX je tenká, černo-bílá ochranná fólie, které se používá k ochraně
výrobků během skladování, přepravy, montáže nebo obrábění. Ochranná fólie
přilne jak ke hladkým, tak i k jemně strukturovaným povrchům, a po použití
ji lze beze stop odstranit. Fólií 8009RX je možno chránit předměty
až po dobu 12 měsíců. Ochranná fólie je odolná vůči ultraﬁalovému záření,
takže je vhodná pro použití venku.

3M™ 5504A/UV ochranná fólie
5504A/UV je velmi tenká, transparentní ochranná fólie. 5504A/UV je jediná
transparentní ochranná fólie, jejíž lepidlo odolává ultraﬁalovému záření,
takže je velmi vhodná pro použití venku. Fólie odolává ultraﬁalovému záření
až 6 měsíců.

3M™ 5007A ochranná fólie
5007A je velmi tenká, transparentní ochranná fólie. Ochranná fólie přilne
jak ke hladkým, tak i k jemně strukturovaným povrchům, a po použití ji lze
beze stop odstranit.

3M™ 5038 ochranná fólie
Vhodná na ochranu koberců, například po dobu výroby a montáže
automobilů, autobusů, lodí, letadel, výtahů a podobně.

Důležité upozornění:
Veškerá doporučení vztahující se k tomuto produktu vychází ze spolehlivým výsledků obecných testů provedených 3M,
nicméně nezaručujeme jejich přesnost a úplnost ve vztahu k Vámi uvažovanému účelu použití 3M produktu. Prosím mějte
na paměti, že v konkrétním případě může mnoho okolností ovlivnit vhodnost použití a účinnost 3M produktu. S ohledem
na množství ovlivňujících faktorů, z nichž některé Vám nemusí být známé a pod Vaší kontrolou, je důležité, abyste
před použitím 3M produktu správně posoudili, zda je vhodný k Vámi uvažovanému účelu použití. Odpovědnost týkající se
tohoto 3M produktu se řídí podmínkami prodeje a platnými právními předpisy.

3M je obchodní značkou ﬁrmy 3M
Distributor
3M Česko, spol. s r. o.
Divize Průmyslové
pásky a lepidla
Vyskočilova 1,
Praha 4, 140 00
Tel.: 261 380 111,
Fax: 261 380 110
www.3M.cz
3MCesko@3M.com

ochrana_povrchu.indd 4

Prosím recyklujte. Vytištěno v ČR.
© 3M 2008. Všechna práva vyhrazena.
70-1000-5000-0

3.7.2008 14:29:46

