
ORACAL®7710RA      WYLEWANA FOLIA FLUORESCENCYJNA 
        Fluorescent Premium Cast Plus 
 
OPIS: 

Wysokiej jakości wylewana folia PCV o wysokim stopniu jaskrawości, stworzona  z myślą o aplikacji na pojazdach 
uprzywilejowanych. Szczególnie skuteczna o zmierzchu oraz w warunkach złej widoczności. Dostępna  w dwóch kolorach: 
029 fluorescencyjny żółty oraz 039 fluorescencyjny czerwony. Struktura kleju kanalikowego Rappid Air ułatwia aplikację, 
w szczególności na podłożach dużego formatu, ze względu na łatwe usuwanie bąbli powietrza spod folii. Zastosowany na 
folii klej umożliwia aplikację na powierzchniach lakierowanych oraz nierównych i z przetłoczeniami. W przypadku aplikacji 
na duże przetłoczenia folia powinna być nacinana i klejona na zakładkę. Produkt łatwy do usunięcia z powierzchni przy 
pomocy odpowiednich narzędzi. 
 

 
MATERIAŁ KRYJĄCY: 

Dwustronnie powlekany PE papier podkładowy Rappid Air , powlekany silikonem jednostronnie, 143g/m2. 
 
ŚRODEK KLEJĄCY: 
 Poliakrylan na bazie rozpuszczalnika, pozycjonowalny, z permanentną końcową siłą kleju. 
 
ZAKRES STOSOWANIA: 
 Do stosowania w warunkach zewnętrznych, w postaci jaskrawych taśm na pojazdach uprzywilejowanych i innych środkach 

transportu w celu zwiększenia ich widoczności i przyciągnięcia uwagi.  
 
SPECYFIKACJA KOLORÓW W CIĄGU DNIA: 
 

W nowych warunkach, współrzędne kolorów (x, y) mieszczą się w zakresach kolorów określonych przez 4 punkty narożne 
w tabeli 1, współczynnik luminancji (ß) osiąga określoną minimalną wartość: 
 

Tabela 1 - współrzędne kolorów* w nowych warunkach 

kolory 

1 2 3 4 współczynnik 
luminacji x y x y x y x y 

Fluorescencyjny  
żółty (029) 

0.400 0.580 0.371 0.541 0.415 0.511 0.444 0.555  > 0.80 

Fluorescencyjny 
czerwony (039) 

0.620 0.380 0.530 0.380 0.590 0.320 0.680 0.320  > 0.30 

 
 *mierzone zgodnie z CIE No 15. Standardowa wartość oświetlenia D65, standardowe warunki CIE 45/0° 
  

Po okresie przyspieszonego starzenia, w sztucznych warunkach współrzędne kolorów (x, y) mieszczą się w zakresach 
kolorów określonych przez 4 punkty narożne w Tabeli 2, współczynnik luminancji (ß) osiąga określoną minimalną wartość: 

 

Tabela 2 - współrzędne kolorów* po okresie starzeniu 

kolory 

1 2 3 4 współczynnik 
luminacji x y x y x y x y 

Fluorescencyjny  
żółty (029) 

0.400 0.580 0.371 0.541 0.436 0.496 0.465 0.535  > 0.80 

Fluorescencyjny 
czerwony (039) 

0.620 0.380 0.570 0.380 0.630 0.320 0.680 0.320  > 0.30 

 
*mierzone zgodnie z CIE No 15, standardowa wartość oświetlenia D65, standardowe warunki CIE 45/0° 
** przyspieszone starzenie zgodnie z EN ISO 4892-2 przez 2000 godzin (w przybliżeniu porównywalne z okresem 
użytkowania przez 4 lata w Europie Środkowej, klimat normalny z orientacją pionową) 

 
 
DANE TECHNICZNE: 

Grubość(1) (bez papieru ochronnego i warstwy klejącej) 170  mikronów 

Trwałość kształtu (1) (FINAT TM 14) naklejona na stal - 0,15 mm maks. 

Odporność na temperaturę(2)  naklejona na aluminium, -50ºC do +120ºC 

Odporność na wodę morską (DIN EN ISO 9227) naklejona na aluminium – po 100h/ 35ºC 
nie wykazuje zmian 

Odporność na środki chemiczne 

w temp. pokojowej, po72h naklejona na stal 
w krótkim okresie odporna na większość 
olejów, tłuszczów, paliw, rozpuszczalników, 
soli, słabych kwasów i alkaliów. 



ORACAL®7710RA      WYLEWANA FOLIA FLUORESCENCYJNA 
        Fluorescent Premium Cast Plus 
 

Siła sklejania (1) (FINAT-TM1, po 24h na stali nierdzewnej) 16 N/25mm 

Odporność na rozciągnięcie (DIN EN ISO 527) 
                 wzdłużne 
                 poprzeczne 

> 18 MPa 
> 18 MPa 

Odporność na rozdarcie (1) (DIN EN ISO 527) 
                 wzdłużne 
                 poprzeczne 

> 150% 
> 150% 

Zalecana temperatura naklejania  > +15ºC 

Okres składowania(3) 2 lata 

Okres trwałości 

maksymalna, przy aplikacji przez specjalistę i właściwej pielęgnacji,   
ekspozycji pionowej w warunkach zewnętrznych(4) 

 

- 4 lata 

 

 

(1) wartość uśredniona  (2) krótkookresowa ekspozycja  (3) w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20ºC i w wilgotności względnej powietrza 50% 

(4)  aplikacja pionowa, klimat środkowoeuropejski. Rzeczywista trwałość zależny przede wszystkim od warunków atmosferycznych, ale także od sposobu 

przygotowania podłoża przed oklejeniem oraz od właściwej pielęgnacji. 

 
 
Uwaga: 
Powierzchnia, na którą naklejana jest folia musi być oczyszczona z kurzu, smarów oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć 
niekorzystnie na przyklejenie się tego produktu. Świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny być pozostawione do wyschnięcia przez 
minimum 3 tygodnie, do całkowitego wyschnięcia. Możliwości zastosowania wybranych lakierów lub farb z folią samoprzylepną powinny zostać 
sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. Przed naklejeniem folii należy sprawdzić, czy pomiędzy folią, a podłożem nie zachodzą reakcje 
chemiczne. Ponadto powinny być wzięte pod uwagę wszelkie informacje dotyczące aplikacji folii, opublikowane przez Orafol Europe GmbH. 
Numery serii produktów zgodnie z ISO 9001 ustala się na podstawie numeru rolki. 
 
Wszystkie produkty ORACAL® podlegają starannej kontroli jakości w całym procesie produkcyjnym, są objęte gwarancją jakości handlowej i są 
wolne od wad produkcyjnych. Opublikowane informacje dotyczące produktów  ORACAL® są oparte na podstawie badań, które firma uważa za 
wiarygodne, chociaż takie informacje nie stanowią gwarancji producenta. Z powodu istnienia różnych możliwości zastosowania produktów 
ORACAL®  oraz ciągłego rozwoju możliwych nowych zastosowań, nabywca jest zobowiązany przetestować  starannie rozważyć przydatność 
i wydajność produktu do każdego zastosowania, oraz nabywca przejmuje na siebie ryzyko takiego użycia folii. Wszystkie dane techniczne mogą 
ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. ORACAL® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ORAFOL Europe GmbH. 


