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Nazwa produktu: folia zabezpieczająca czarna F PRO Black.  
APP Nr: 070390. 

 

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. 
Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się  
do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. 

 
APP Sp. z o.o.  62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 61 437 00 00. 

 

 
 
Samoprzylepna czarna folia do dekoracji i zabezpieczania powierzchni lakieru przed 
odpryskami i drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
Opakowanie: 
 

rolka. 

Wymiary folii na rolce: 
 

150 mm x 5,0 m. 
 

Dane techniczne: 
 

 

Materiał kleju: 
 

akryl rozpuszczalnikowy. 

Materiał folii: 
 

wytłaczana folia winylowa. 

Kolor folii: 
 

czarny, matowy. 

Warstwa ochronna: 
 

biały papier powlekany polietylenem. 

Grubość folii: 
 

0,15 mm. 

Zakres temperatury 
roboczej: 
 

 
-20ºC do +140ºC. 
 

Przyczepność : 
 

bardzo duża. 

Wytrzymałość na 
ścinanie: 
 

 
bardzo duża. 

Odporność na 
rozpuszczalniki: 
 

 
dobra. 

  

Wodoodporność: 
 

dobra. 

Zastosowanie: • przeznaczona do zastosowań zewnętrznych i 
wewnętrznych, 

• do ochrony i ozdabiania wsporników okiennych, 
zderzaków, progów i ościeżnic drzwiowych itp. 

• do ochrony i dekoracji szerokiej gamy podłoży takich jak 
szkło, ABS, PCV itp. 
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Właściwości: • zastosowana profesjonalnie zapewnia długi okres ochrony, 

• papierowa warstwa ochronna umożliwia odtworzenie 
dekoracyjnych zabezpieczeń o oryginalnych fabrycznych 
kształtach, typowych dla różnych modeli pojazdów, 

• głęboka czerń i mat zapewniają dużą estetykę wykonanego 
zabezpieczenia, 

• doskonała przyczepność do szerokiej gamy powierzchni. 
 

Podłoże: 
 

Folia jest przeznaczona do stosowania na lakierach i emaliach, 
powierzchniach z tworzyw sztucznych, metalowych, szklanych, 
ceramicznych i drewnianych. 
Uwaga! 
Nie stosować na powierzchnie z PE i PP. 
 

Stosowanie: 
 

 

Temperatura stosowania od +10ºC. 
Osłaniana powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. 
Należy unikać dotykania przylepnej powierzchni folii. Nakładając 
folię należy stosować maksymalny docisk aby zapewnić 
odpowiednią siłę przylegania. 
 
 

Magazynowanie: 
 

  
 

 
Przechowywać w czystych, suchych i dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach, w temperaturze od +10ºC do +25ºC. Nie 
wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Okres przydatności do użycia magazynowanej w takich warunkach 
folii wynosi minimum 2 lata. 
 

Przepisy BHP: 
 

 

Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie 
charakterystyki produktu niebezpiecznego. 
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących 
na terenie danego kraju. 

 


