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PVC FÓLIE CREATIVE  – TECHNICKÉ ÚDAJE
Tloušťka fólie: 65 - 75 mikronů (silnější fólie je možná na vyžádání)
Šíře: 61 cm (na vyžádání je u některých vzorů možná šíře až do 86 cm) 
Návin na roli: 91,4 metrů
Lepidlo: akrylové

TYPICKÉ VLASTNOSTI

Fyzikální vlastnost

ASTM
klasifikace jednotka hodnota

Specifccká hmotnott D-792 - I.35
Tažná tíla D-882 pti 5,100
Elongace D-882 % 70
Tažný modul D-638 pti 360,000
Izodova rázová tíla D-256 ft.-l..iin.1.10  
Pevnott v dotržení D-1004 l..iin. 500
A.torpce vody D-570 % .04
Protržitelnott fólie (.010") - in.-l.., l..imil 1,4
Mez pevnott v ohy.u - pti 10,000

Optcké

 klasifikace jednotka hodnota
Proputtnott D-1003 % 89
Zamlžení D-1003 % 1,9

Termální

 klasifikace jednotka hodnota
Tepelná deformace D-648 °F 175
Roztah tepelného tětnění - °F 290-310
Vznětlivott (UL-94) ttupně 94 V-0
Termální roztah - °F 35-140°F
Maximální provozní ttupeň - °F 170°F
Propouštěcí teplota D-746 °F -30
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Elektrické

 klasifikace jednotka hodnota
dielecktriccká pevnott D-149 Volttimil 350
dielecktriccká ckonttanta D-150 - 3.2-4.0

Chemické

Pevné PVC fólie odolávají tilným ckytelinám, zátadám, většině olejům, tuckům a alckoholům.

O.ecně plat, že při vyttavení vlivu těchto chemicckých láteck - aromatccké uhlovodícky, cketony a ettery 
– může dojít cke zvětšení materiálu.

Životnost

Mirror Lent, Polychrome Polithed Texturet, Fantaty Film, Profle, Diamond Plate a Mini Diamond 
Plate jtou čátt tckladové na.ídcky a zpravidla nejtou určeny ck dlouhodo.ému venckovnímu používání. 
U většiny použit te počítá t životnott  9-12 mětíců. Vyjímečně může tilné UV záření či vlhcké 
podmíncky zckrátt tuto do.u na méně než 6 mětíců. Životnott u většiny způto.ů vnitřního užit je 
dlouhodo.á. Kde je požadována dlouhodo.á životnott, doporučujeme PrimeTM . U fólií PrimeTM 
z nabídky Creatve se životnost pohybuje okolo 5-t let.

Odolnost: 

Fólie jtou odolné vůči pošckrá.ání a netmršťují te.

Potsk

Fólie lze pottcknout všemi o.vycklými ttckařtckými pottupy jacko jtou:  títottck, oftet, fexottck a 
hlu.ottck, ttejně jacko termotrantferovým ttckem. Vhodné pro ražení náttcku. Titck je možný .ez 
předchozího zpracování ne.o nanášení ochranné vrttvy. Mohou .ýt použity různé .arevné tyttémy 
včetně UV tušících .arev, efeckty tm ne.udou pošckozeny. Většina deckoratvních technick nevyžaduje 
tpeciální povrchové ošetření. Sítottck, inckouttový ttck, termotrantferový ttck, ražení náttcku, aplickace 
jiných lepicích materiálů, fexottck, oftetový ttck jtou .ěžně prováděny a dodávány na producktech 
Creatve. Barvy na vodní .ázi te v tomto případě nedoporučují. Jacko vždy, navrhujeme zamýšlenou 
deckoratvní technicku vyzckoušet pro její vhodnott.

Řezání

Fólie je možno řezat řezacím plotrem, nářadím z pátové oceli a termicckými pottupy, pockrýt 
prytckyřicí.
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Lepidla Creatve Film

Lepidla, ckterá používá tpolečnott Creatve Film Corporaton na tvých producktech – fóliích te 
tpeciálními efeckty – jtou tamolepicí, permanentního typu, čirá, netoxiccký ackryl.

Tloušťka lepidla: 1 mil (ttícina palce) 

Druh lepidla: ttálý typ ackrylu #BW-487

Vlastnost lepidla: PSTC-1 180° Peel (12'' min dwell) 5.3 L.iinch 

                                 PSTC-7  Shear Retittance 1'' x 1'' x 1000 gramů   4 Hrt.

                                 Loop Tacck – 3.0 L.iinch

                                 Rolling Ball Tett - 7'' - 8''

Charakteristka:

Produckty tpolečnott Creatve Film jtou potažené BW-487 ackrylovým lepidlem permanentního typu 
pro mnoho druhů povrchů. Toto lepidlo zajišťuje vý.orné lepení na ckov, papír, detcky, pěnové povrchy
materiálů, polyetter, polyetylen, PVC, polyckar.onát, atd. Lepidla jtou čirá a odolná vůči .arevným 
změnám. 

Pro maximální účinnott lepidla doporučuje tpolečnott Creatve Film použit výro.cku (životnott) 
.ěhem dvou let od výro.y, jtou ale známá i čatová rozpět použit více než tři rocky a .ez znatelných 
vad na přilnavott lepidla. 

Pockud je potře.a lepidlo odttranit, jtou navrhována rozpouštědla:  d-limonen, xylen (xylol) a 
minerální alckoholy.

Upozornění:   Vyzckoušejte výše uvedená rozpouštědla na nepatrné čátt povrchu, a.ytte te ujittli, že 
nevznickají žádné šckodlivé účincky.

Poznámcka:  Všechny uvedené informace reprezentují pouze typiccké vlattnott a nejtou přetným 
popitem. 


