
FOLIA OCHRONNA 
SAMOPRZYLEPNA

Wielozadaniowa folia samoprzylepna służąca do ochrony lub 
maskowania powierzchni.

www.tytan.pl

ZALETY

wodoodporna i UV odporna;
nie pozostawia śladu po odklejeniu

najwyższy gatunek folii
łatwa aplikacja z rolki

SPOSÓB UŻYCIA

ZASTOSOWANIE – zabezpieczanie powierzchni:

DANE TECHNICZNE

wykładziny 
parapety
schody

stolarka PVC
jako warstwa ochronna 
podczas transportu i magazynowania 

szyby, lustra

parkiet
stolarka okienna
meble

Folia Ochronna Samoprzylepna Niebieska TYTAN służy do czasowego zabezpieczania 
prac malarskich, remontowo – budowlanych. Dedykowana do takich powierzchni jak: 
wykładzina, parapet, schody, parkiet, stolarka okienna, PVC. 

Stosowana jest również do zabezpieczania podczas montażu, transportu i magazynowa-
nia. Folia odporna jest na działanie promieni UV (odporna na działanie promieniowania 
UV do 60 dni) oraz na wilgoć. Jest mocna, elastyczna, łatwa w użyciu.

Folię przyklejamy na oczyszczoną powierzchnię, aplikując bezpośrednio z rozwijanej 
rolki, dociskając dłonią. W razie potrzeby nadmiar odcinamy za pomocą nożyczek lub 
nożyka, tak, by nie uszkodzić powierzchni ochranianej. 

Kleistość (metoda kulki) _

Przyczepność do stali (dla kąta 180º) 3,5 N/cal

Wydłużenie przy zerwaniu (rozciągliwość) 300%

Grubość folii PE 40 µm

Grubość całkowita 45 µm

Odporność na temperaturę 10 °C - 60 °C

Rodzaj kleju akrylowy

Ilość kleju

Odporność na UV 60 dni

Surowiec PE



Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie                      
i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze 
sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie 
mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów. 

FOLIA OCHRONNA 
SAMOPRZYLEPNA

www.tytan.pl

PARAMETRY

Data sporządzenia 
14.07.2017

Dostępna wielkość Kolor Ilość sztuk 
w kartonie

Alias Indeks kod EAN

25 cm X 30 m niebieska 12 TBT-SOT-#25-30 10029696 5902120022960

50 cm x 30 m niebieska 6 TBT-SOT-#50-30 10029697 5902120091942

50 cm x 50 m niebieska 6 TBT-SOT-#50-50 10029698 5902120091966

50 cm x 75 m niebieska 6 TBT-SOT-#50-75 10029699 5902120091980

60 cm x 75 m niebieska 4 TBT-SOT-#60-75 10029700 5902120092000

50 cm x 30 m bezbarwna 6 TBT-SOP-#50-30 10040337 5902120159697

50 cm x 50 m bezbarwna 6 TBT-SOP-#50-50 10040336 5902120159710

60 cm x 75 m bezbarwna 6 TBT-SOP-#60-75 10040335 5902120159734


