
         
DC-ALVAR-070      FOLIA DUAL COLOR CZARNA 
   Perforowana folia do podświetleń typu „dzień i noc”    
    
 
OPIS: 

Folia DC-ALVAR-70 jest 150 mikronową polimerową folią perforowaną, czarną, satynową z klejem solwentowym 
aktywowanym dociskiem. Produkt zaprojektowano z myślą o reklamie podświetlanej wymagającej widoczności zarówno 
w dzień jak i w nocy. Trwałość folii w warunkach zewnętrznych wynosi do 3 lat.  Folia jest nakładana na zewnętrzną 
powierzchnię kasetonu i w ciągu dnia, gdy nie jest on podświetlony kaseton jest czarny. Kiedy zostanie podświetlany 
w nocy właściwy kolor kasetonu wydobywa się poprzez światło przechodzące przez perforację na zewnątrz. 

ŚRODEK KLEJĄCY: 
 
Klej transparentny, solwentowy, aktywowany dociskiem, permanentny. 

 
ZAKRES STOSOWANIA: 
  

Kasetony podświetlane, widoczne w dzień i w nocy. 
 

DANE TECHNICZNE: 

Grubość (bez papieru podkładowego) 150 mikronów (+/-10%) 

Perforacja 20% transparentna, średnica dziurek 1,5mm 

Gramatura papieru podkładowego 170g/m2/ (+/- 10%) 

Temperatura aplikacji +10°C 

Temperatura użytkowania -25°C do + 65°C 

Siła kleju początkowa (po 24 h) 

                średnia (po 1 miesiącu) 

≥8N/25mm 

≥8N/25mm 

Okres składowania 2 lata (w oryginalnym opakowaniu) 

Kurczliwość folii ≤0,6% poziomo, ≤0,6% pionowo 

Trwałość* 3 lata 

*Podana trwałość dotyczy niezadrukowanego i niepoddanego obróbce materiału prawidłowo nałożonego na obojętne, pionowe podłoże w 
warunkach klimatu środkowoeuropejskiego. Nieprawidłowe metody aplikacji, nieodpowiednie czyszczenie i przygotowanie podłoża mogą skrócić 
oczekiwany okres użytkowania zastosowanego materiału. Uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia chemiczne i degradacja UV materiałów mogą 
również zmniejszyć oczekiwaną trwałość folii. Typowa żywotność aplikacji to 18 miesięcy. Wszystkie perforowane folie okienne są szczególnie 
narażone na uszkodzenia wzdłuż krawędzi i naroży, co może prowadzić do przedwczesnej degradacji. 
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PODŁOŻA 
  

Produkt nie jest zalecany do stosowania na szkle z powłokami antyrefleksyjnymi, samoczyszczącymi i odpornymi na 
zarysowania, które mogą ulec uszkodzeniu podczas usuwania folii. 
 

WSKAZÓWKI APLIKACJI 
 

Folię nanosić metodą „na sucho”. Powierzchnie, na które będzie nakładany materiał, muszą być dokładnie oczyszczone 
z kurzu, tłuszczu lub wszelkich zanieczyszczeń. Ostateczne oczyszczone wodą z mydłem. Szkło po czyszczeniu należy 
wysuszyć. Nie stosować na świeżą farbę lub tusz, poliwęglan, gumę, elementy plastikowe i niektóre PVC. W razie 
wątpliwości należy przeprowadzić test przed ostatecznym zastosowaniem. Ten produkt nie jest zalecany do stosowania 
pod ostrym kątem, gdzie po obu stronach kąta jest ograniczony obszar. Folia nie może dotykać gumowej listwy okiennej. 
Jeśli dwa panele graficzne stykają się obok siebie w oknie, ostrożnie przytnij folię tak, aby panele stykały się.  Należy 
przestrzegać minimalnej temperatury aplikacji, grafiki nie należy myć w ciągu 24 godzin od aplikacji. 

 


