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Ürün Tanımı
Tek katmanlı ve ideal kalınlıkta, şeffaf ve renkli seçeneklere sahip, cam dağılmalarını engelleyen güvenlik cam filmidir. Yüksek
teknolojik standartlara göre üretilmiştir. Binalarda, cam cephelerde ve motorlu araçlarda kullanımı uygundur. Farklı kalınlık
seçenekleriyle sunulmaktadır. Doğru yöntemler ve ekipman kullanıldığında uygulama kolaylığı sağlar.

Koruyucu Kağıt
Tek tarafı silikon kaplı şeffaf polyester (silikon: 025g/m²)

Tutkal
Akrilik kopolimer, pozisyonlanabilir, şeffaf

Teknik Veriler
100/200 mikron (şeffaf) – 125 mikron (renkli)
4.5 N/10mm
151 N/10mm

Kalınlık
180º Soyma Direnci
Gerilme Mukavemeti (KSL 2016)
Kopma Uzaması (KSL 2016)
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*VLT: Visible Light Transmittance
**TSER: Total Solar Energy Rejected

Önemli Hatırlatmalar
Yukarıdaki bilgiler bilgi ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Paylaşılan bilgiler malzemenin kalitesi veya özelliklerine
ilişkin herhangi bir garanti vermemektedir. Bu belge, ORAFOL folyoları ile ilgili herhangi belirli bir kalite, özellik ve / veya
hizmet ömrüne dair bir garanti teşkil etmez.
ORAFOL folyoları uygulama, söküm, bakım ve kullanımı ile ilgili destek almak için ORAFOL Turkey ile iletişime
geçebilirsiniz. Üretici talimatlarına uyulmadığı durumlarda, ürünlerin tahmin edilen kullanım ömrü, deneyimlerimize göre
kısalacaktır. Kullanım ve bakım talimatları dışı yapılan uygulamalarda, ORAFOL herhangi bir garanti vermez ve sorumluluk
kabul etmez. Profesyonel uygulamacılara ulaşmak için ORAFOL Turkey ile irtibata geçiniz.

DUYURU
ORATINT® ürünlerinin kullanım çeşitliliği ve uygulamaların sürekli yenilenmesi ve gelişmesi nedeniyle alıcı, ürünün
uygunluğunu ve performansını kullanılan amaca göre dikkatle incelemelidir. Alıcı, kullanım sonucu oluşabilecek tüm riskleri
üstlenir. Tüm özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
ORATINT®, ORAFOL Turkey A.Ş. şirketinin tescilli ticari markasıdır.
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