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Technický list ochranné snímací PE fólie KP TL-1 

Produkt: 
Ochranná samolepící PE fólie vyráběná nanášením lepivého filmu na bázi latexu nebo akrylu.  
 
Hlavní využití: 
Snímací PE fólie je určena k ochraně povrchu plechu před nečistotami a poškozením během výroby, manipulace 
a přepravy. Využívá se především ve stavebnictví, při výrobě plechů, svitků a trapézových plechů. Aplikace je 
vhodná na hliníkové a ocelové plechy. 
 

Základní údaje fólie C060/3G – černo/bílé: 

Základní materiál Polyetylen (LDPE) 

Barva Černá / Bílá 

Typ lepidla Modifikovaný latex 

Průměrná síla 60 mikronů 

Přilnavost k materiálu  80 +/-20 c N/cm 

Mez pevnosti Podélná 12 +/-3  N/cm, Příčná 9 +/-3 c N/cm 

Poměrné prodloužení při přetržení  Podélné 550 +/- 15 %, Příčné 750 +/- 15 % 

 
Základní údaje fólie C050/4AE, 3AE – transparentní: 

Základní materiál Polyetylen (LDPE) 

Barva Transparentní 

Typ lepidla Modifikovaný akryl 

Průměrná síla 50 mikronů 

Přilnavost k materiálu  110 +/-10 c N/cm 

Mez pevnosti Podélná 10 +/-3  N/cm, Příčná 9 +/-3 c N/cm 

Poměrné prodloužení při přetržení  Podélné 550 +/- 15 %, Příčné 750 +/- 15 % 

 
Podmínky aplikace: 
Fólie jsou skladovány při pokojové teplotě v rozmezí 10 ° C až 40 ° C, v suchu a v původním obalu. Fólie jsou 
aplikovány do 6 měsíců od data doručení. Během aplikace jsou povrchy suché, zbavené prachu, nečistot, mast-
noty, oleje nebo jiných cizích látek. 

 
Skladování materiálu s fólií a následné odstranění fólie: 
Fólie musí být odstraněna ihned po dokončení montáže, nejpozději do 3 měsíců od data dodání prvnímu kupu-
jícímu. Montáž materiálů s ochrannou fólií musí probíhat při teplotě 15 ° C – 25 ° C, jinak hrozí možnost naruše-
ní nebo stržení barvy z povrchu, při odstraňování fólie. Po ohýbání nebo jiné úpravě plechu vždy odstraňte část 
fólie a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození povrchu. Tuto kontrolu je vhodné provést také před instalací. 
S ohledem na povětrnostní podmínky, způsob odstraňování a mikro rovinnost povrchu základního materiálu 
polepeného povrchu, je nutné počítat s tím, že na povrchu mohou po odstranění fólie zůstat zbytky lepidla. 

 
Upozornění: 
Tyto snímací PE fólie jsou určeny k ochraně povrchu plechu před nečistotami a poškozením během výroby, 
manipulace a přepravy. Nejsou určeny pro ochranu proti korozi, vlhkosti nebo chemikáliím. Materiál s fólií 
nesmí být skladován na přímém slunci a při teplotě nad 25 ° C. 
Všechny informace uvedené v tomto technickém listu jsou uvedeny v dobré víře na základě praktických zkuše-
ností. 
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