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KARTA PRODUKTU 

AD61 
FOLIA OCHRONNA POLIETYLENOWA 

 OPIS  
 Folia z polietylenu jednostronnie powlekana klejem akrylowym dyspersji wodnej. 
Produkt o bardzo dużej łatwości odrywania od większości materiałów bez pozostawiania 
złogów kleju.  
Produkt o dużej odporności na czynniki zewnętrzne oraz uszkodzenia mechaniczne. 
 
CECHY SPECJALNE  

• Łatwe przerywanie. 
• Odrywanie bez pozostawiania złogów kleju. 
• Duża elastyczność - bardzo dobrze układa się do kształtu powierzchni. 
• Duża odporność na UV. 
• Wodoodporna 
• Duża odporność na niskie temperatury. 
• Duża siła klejenia wstępnego. 
• Nie powoduje korozji większości materiałów. 
• Łatwe odwijanie. 

 
ZASTOSOWANIE  

• Do ochrony powierzchni w czasie transportu. 
• Do ochrony powierzchni w czasie procesów produkcyjnych. 
• Do ochrony powierzchni podczas prac budowlanych, remontowych i 

renowacyjnych. 
Zastosowania specjalne: 

o Zabezpieczanie jachtów na czas transportu i montażu. 
o Zabezpieczanie autobusów podczas prac lakierniczych i montażu. 
o Zabezpieczenie podczas produkcji znaków drogowych i drogowskazów 

 
 

 

CHARAKTERYSTYKA 

• materiał: polietylen  

• klej: akrylowy dyspersji wodnej 

• grubość całkowita [ μm ] : 110 

• przyczepność do stali w temp. pokojowej [ N/10mm ]: 1,3 

• temperature pracy [ C° ]: -40 do +60 

• okres pracy [ dni ]: 30 (niektóre podłoża 60) 

• temperatura aplikacji [ C° ]: 0 do +60 

 

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA   
 Przechowywać w temperaturze 12-25 C° w suchych miejscach z dala od promieni 
słonecznych i bezpośrednich źródeł ciepła.  

 

 

UWAGI 
 Przed zastosowaniem produktu należy przeprowadzić próby długoterminowe. W niektórych podłożach 
produkt może powodować zmiany; takie jak przebarwienia, korozje itp. Siła klejenia również może być 
różna na różnych podłożach 
Firma Hansa Family Adam Jabłoński nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty 
wywołane stosowaniem niniejszego produktu.   

 


