
APP-GEL ORAFOL Apllication GEL  
 

Żel do aplikacji folii ochronnych 
 
OPIS: 

 
APP-GEL to żel ułatwiający naklejanie samoprzylepnych folii graficznych, które wymagają aplikacji na mokro. 
W porównaniu z produktami płynnymi zapewnia przedłużone właściwości poślizgowe, brak kapania podczas prac 
pionowych lub „nad głową”. APP-GEL nie wysycha przedwcześnie, a po aplikacji wysycha bezśladowo. Produkt 
szczególnie polecany do klejenia folii ochronnych typu PPF na pojazdach. 
 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI: 
Należy oczyścić powierzchnię czystymi i niestrzępiącymi się chusteczkami jednorazowymi. Następnie należy usunąć 
wszelkie zanieczyszczenia za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika lub detergentu, a następnie spłukać wodą. Na 
koniec warto upewnić się, że powierzchnia jest całkowicie wolna od zanieczyszczeń. 
 

APLIKACJA: 
Najpierw należy nałożyć żel aplikacyjny ORAFOL na lakierowane podłoże i upewnić się, że cała powierzchnia jest 
pokryta. Butelka ze spryskiwaczem pomoże równomiernie rozprowadzić żel. Dla ułatwienia żel można nakładać 
również na klej na folii PPF. W tym celu należy położyć folię PPF na docelowym obszarze i zaaplikować trochę żelu na 
tylną stronę folii. Zwiększy to właściwości poślizgowe rakli. 
Żel spod folii należy usuwać delikatnie dociskając raklą od środka do boku folii. Nie można pozwolić wyschnąć żelowi 
przed zakończeniem pracy.  
Po całkowitym naklejeniu folii, nadmiar żelu można łatwo usunąć przy pomocy wody i szmatki. Folia chroniąca lakier 
(PPF) potrzebuje trochę czasu, aby uzyskać ostateczną siłę wiązania. Jednocześnie woda znajdująca się pod jej 
powierzchnią musi całkowicie odparować. Proces ten może zająć nawet tydzień i w tym czasie wygląd folii PPF może 
nie być zadowalający. 
 

MIESZANIE: 
Żel można rozcieńczyć wodą dejonizowaną lub mieszaniną izopropanopanolu i wody w stosunku 0,25: 0,75 (uwaga! 
egzotermiczny) w celu zmniejszenia jego lepkości i/lub zwiększenia przyczepności do kleju. 
 

ZALETY PRODUKTU: 

APP-GEL ułatwia proces aplikacji trudnych produktów foliowych, takich jak PPF na lakierowane powierzchnie. Żel 
wspomaga początkowe wiązanie z powierzchnią, jednocześnie zachowując dobre właściwości ślizgowe i możliwość 
repozycjonowania folii. Przyczepność jest osiągana bardzo płynnie, co zmniejsza ryzyko powstania pęcherzy 
powietrza. Wysoka lepkość żelu sprawia, że bez problemu można pracować na powierzchniach poziomych 
i pionowych. Żel zmniejsza przedwczesne wysychanie podczas aplikacji i zastępuje płyny aplikacyjne. 

 

DANE TECHNICZNE: 

Wygląd  Bezwonny, bezbarwny żel 

Lepkość 
(@ 20°C, Brookfield DV-II+, Spindle S02, 100rpm) 

1500 mPa-s 

Gęstość 1002 kg/m3 

PH 5 – 6,5 

Punkt wrzenia  > 100°C 

Magazynowanie1 12 miesięcy od daty dostawy lub do 
daty przydatności nadrukowanej na 
opakowaniu 

(1) w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20ºC i w wilgotności względnej powietrza 50% 
 
Uwaga: 
Nie należy używać płynu w innych celach niż aplikacyjne. APP-Gel  nie jest lubrykantem. 
Przed użyciem żelu aplikacyjnego ORAFOL należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki (MSDS) i etykietą dotyczącą bezpiecznego 
stosowania oraz obsługi instrukcji. Tylko do użytku przemysłowego i komercyjnego. Musi być nakładany wyłącznie przez przeszkolony personel 
i nie jest zalecany zastosowań domowych lub użytku konsumenckiego. 
 
Ważne informacje: 
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.  


