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Tanım 

Kesim işlemlerine uygun yüksek performanslı PVC folyo. Yazı, işaretleme ve dekorasyon çalışmaları için geliştirilmiştir. 
Yüksek kaliteli araç ve toplu taşıma üstü reklam projeleri için kullanılır. Düz olmayan ve hafif kavisli yüzeylere uygundur.  
Eğimi ya da oluklu yapıya sahip yüzeyler için bu folyo, kenarlardan çakışacak bir şekilde uygulanmalıdır. Parlak yüzeyinin 
yanı sıra mat siyah ve mat beyaz versiyonları da bulunmaktadır. Parlak yüzeyli versiyonları, termal transfer baskılara 
uygundur (reçine şeritlerle birlikte).  
 

Koruyucu Kağıt 
Tek tarafı silicon kaplı kağıt, 137 g/m². Harf çalışmalarında daha iyi bir kontrast sağlaması için, beyaz folyoda açık mavi 
silikon kağıt kullanılmıştır. 
 

Tutkal 
Solvent poliakrilat, kalıcı  

 
Sertifikalar 
Alman Genel Tip Onayı (ABG, D5291), § 22a StVZO (Federal Alman Karayolu Trafiği Lisans Belgesi) 
 

Teknik Veri 
Kalınlık* (koruyucu kağıt ve tutkal dahil değil) 70 mikron 

Boyutsal Kararlılık (FINAT TM 14) Çelik üstü, çapraz yönde büzüşme gözlenmemiştir, uzunluk 
0,2 mm max. 

Isı Dayanımı *** Aluminyum üstü, -50° C ile +90° C (kısa vadede, max. 24 
saat sonra, +100° C’de) arası değişim gözlenmemiştir.  

Deniz Suyu Dayanımı (DIN EN ISO 9227) Aluminyum üstü, 100 saat sonra 35° C’de değişim 
gözlenmemiştir. 

Solvent ve Kimyasal dayanımı Aluminyum üstüne yapıştıktan 72 saat sonra, oda 
sıcaklığında, birçok yağ, çözücü, asit ve kimyasal maddeye 
karşı kısa süreli dayanıklılık 

Alev Dayanımı (DIN 75200) Çelik üstü, kendiliğinden sönme 

Tutkal gücü * (FINAT TM 1, after 24h, stainless steel) 18 N/25 mm 

Gerilme Direnci (DIN EN ISO 527) Uzunluğuna:    min. 19 MPa  
Çapraz:  min. 19 MPa  

Uzama Mukavemeti (DIN EN ISO 527) Uzunluğuna:    min. 150% 
Çapraz:  min. 170% 

 

Raf Ömrü** 2 yıl 

Uygulama Sıcaklığı > +8° C 

Öngörülen maksimum hizmet süresi Dikey olarak açık 

havada maruz kalma durumunda  (Orta Avrupa iklimi) 
Siyah / beyaz: 
Şeffaf / Renkli: 
Metalik: 
Brilliant blue L: 

8 yıl 
7 yıl 
4 yıl 
3 yıl 

* ortalama      ** Orijinal ambalajında, 20 ° C'de ve % 50 nemde       *** Orta Avrupa iklimi 
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Not 
Bu belgede yayımlanan bilgiler, güncel bilgi ve pratik tecrübemize dayanır. Verilen bilgiler, ORAFOL Renkli Folyoları ile ilgili 
herhangi bir kalite, özellik ve/veya hizmet ömrü garantisi vermez.  

Folyolar, lake malzemelere göre daha hassas bir yapıya sahiptir. Bu sebeple folyoları depolama ve uygulama esnasında 
oldukça titiz davranılmalıdır. ORAFOL Renkli Folyoları’nın uygulama, bakım ve kullanımına dair ayrıntılı bilgi için “Uygulama 
Talimatları” dosyasını inceleyin veya bizimle iletişime geçin: info@orafol.com.tr  
 
“Uygulama Talimatları”nda veya teknik veri belgesindeki yönergeler takip edilmezse, ürün için verilmiş olan öngörülen 
maksimum hizmet süresi değeri geçerliliğini kaybeder. Ürünler ISO 9001’e göre numaralandırılır, bu numaralandırma 
sayesinde ürünün geriye dönük takibi mümkün olmaktadır. 
 

DUYURU 
Tüm ORACAL® ürünleri, üretim süreci boyunca dikkatli kalite kontrol işlemlerinden geçer; tüm ürünlerin iyi kalitede ve imalat 
hatalarından muaf olacağı üretici tarafından garanti edilir. ORACAL® ürünleri ile ilgili yayınlanan bilgiler, şirket tarafından 
güvenilir olduğuna inanılan araştırmalara dayanmaktadır ancak bu bilgiler garanti teşkil etmemektedir. ORACAL® ürünlerinin 
kullanım çeşitliliği, uygulamaların sürekli yenilenmesi ve gelişmesi nedeniyle kullanıcı, ürünün uygunluğunu ve performansını 
kullanılan amaca göre dikkatle incelemelidir. Alıcı, kullanım sonucu oluşabilecek tüm riskleri üstlenir. Yayınlanan tüm 
özellikler, önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. ORACAL® ORAFOL Europe GmbH şirketinin tescilli ticari markasıdır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@orafol.com.tr

