
 
 
 

FOLIA DO GRAFIKI NA WYKŁADZINACH DYWANOWYCH TEX WAL K  

Dane zawarte w powyższej karcie technologicznej oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu i mogą być używane tylko jako źródło informacji, 
nie stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Ze względu na bardzo dużą ilość możliwych zastosowań, użytkownik powinien we 
własnym zakresie przetestować dany materiał dla swoich potrzeb, przed ostatecznym użyciem.  

 
OPIS 

Tex Walk to doskonałe rozwiązanie do stosowania na wykładzinach dywanowych, dachówce, betonie, podłogach drewnianych i PVC, 
nieobrobionym kamieniu. Może być stosowany na zewnątrz.  
 

ZASTOSOWANIE 
 

• wykładziny dywanowe, płytki, podłogi drewniane i z PCV oraz na kamienne posadzki 
• grafika ścienna 
• powierzchnie drzwi 
• systemy wystawiennicze  (ścianki wystawowe, podłogi) 
• grafika reklamowa POP 
 

ZALETY 
• strukturalne matowe wykończenie 
• brak pozostałości kleju (lub minimalne pozostałości) 
• przyczepność do praktycznie każdej powierzchni 
• łatwa aplikacja i usuwanie 
• właściwości antypoślizgowe – certyfikat R12 
• wystarczy tylko zadrukować –  nie wymaga laminowania 
• możliwość wycinania dowolnych kształtów na ploterach 
• wyrazisty efekt wizualny 
 

TRWAŁOŚĆ 
 

Trwałość materiału Tex Walk zależy od sposobu jego zastosowania oraz od natężenia ruchu pieszego, w przypadku zastosowania na 
podłogach. Trwałość produktu wynosi: 
- podłogi wewnętrzne – do 3 miesięcy (w zależności od natężenia ruchu) 
- chodniki na zewnątrz– do 3 miesięcy (w zależności od natężenia ruchu) 
- ściany wewnętrzne – do 36 miesięcy 
- ściany zewnętrzne – do 12 miesięcy 
Trwałość zależy też od oddziaływania czynników mechanicznych na powierzchnię, na której zastosowano produkt. 
 

MAGAZYNOWANIE 
 

Składowanie produktu wynosi 12 miesięcy od daty dostawy. Warunki przechowywania: temperatura 15 – 24°C, wilgotność względna 
powietrza: 40-65%. 

 
GWARANCJA 
 

Producent gwarantuje, że produkt spełnia wymagania określone w karcie techniczne. W sytuacji, gdy produkt nie spełnia wymagań 
określonych w karcie technicznej producent zwraca klientowi jedynie równowartość wadliwego produktu. W przypadku zastosowania 
produktu do nietypowych rozwiązań gwarancja przestaje obowiązywać z chwilą usunięcia papieru podkładowego. 

 
DRUK 
 Eco-solvent, solvent, UV i lateks. 
 
RECYCLING 
 
 Ze zużytym materiałem oraz odpadami produkcyjnymi należy postępować jak z odpadami przemysłowymi. 
 
 INFORMACJE TECHNICZNE 
 

Wymiary rolek  szer. 122 cm, długość 25,00 mb 

Materiał   materiał tekstylny z teksturowaną, matową powłoką winylową (w kolorze białym) 
0,10 – 0,25 mmm 

Klej klej akrylowy na bazie rozpuszczalnika, 80μ +/- 5 

Gramatura 385 g/m2 

Odporno ść na poślizg (DIN 51130 / BGR 181)  R 12 

Minimalna temperatura aplikacji -20°C / - 4°F 

Odporno ść na ogie ń i dym M1/F3 

 
 
 


