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Wprowadzenie: 

Folia ochronna do lakieru Avery Dennison SPF-XI to termoplastyczna przezroczysta folia 
poliuretanowa przeznaczona do zabezpieczania karoserii pojazdu przed: odpryskami, 
zanieczyszczeniami drogowymi, zabrudzeniami spowodowanymi owadami, niewielkimi lub 
umiarkowanymi zadrapaniami, zabrudzeniami chemicznymi oraz warunkami pogodowymi bez 
negatywnego wpływu na oryginalny kolor lakieru.  

Górna warstwa folii SPF-XI ma „właściwości samoregenerujące", które ułatwiają zanikanie 
niewielkich zarysowań folii w temperaturze pokojowej oraz umiarkowanych zarysowań po 
podgrzaniu folii.

Opis: 

Warstwa wierzchnia: 165 mikronów, powlekana poliuretanem termoplastycznym chronionym 
odlewaną blachą PET
Środek klejący: stały, odporny na promieniowanie UV, podkład z rozpuszczalnika do wyrobów akrylowych
Materiał uszczelniający: materiał uszczelniający PET 

Obsługa: 

Produkt jest przeznaczony do celów związanych z ochroną lakieru samochodowego 
i powierzchni lakierowanych i jest łatwy do dostosowania przez ręczne cięcie podczas aplikacji. 
Materiał nakłada się przy użyciu metody „na mokro”.
Więcej informacji można znaleźć w dokumencie TB. 6.0. 

● Górna powłoka zwiększa wytrzymałość na uszkodzenia zewnętrzne
● „Samoregeneracja”- niewielkie zadrapania folii zanikają w temperaturze pokojowej,

a umiarkowane po podgrzaniu folii
● Do 10 lat ochrony – zachowanie jakości wykończenia pojazdu
● Przejrzystość optyczna i wysoki połysk wykończenia – poprawa wyglądu pojazdu
● Możliwa aplikacja na nieznacznie zakrzywionych powierzchniach

Powszechne zastosowania: 

● Ochrona wysoce wrażliwych powierzchni zewnętrznych pojazdu, takich jak: zderzaki, 
boczne lusterka, maska, nadkola

● Ochrona powierzchni wewnętrznych, takich jak bagażniki czy siedzenia w autobusach   
lub pociągach

● Ochrona powierzchni obszarów o dużym natężeniu ruchu, takich jak blaty recepcji, 
obszary wokół drzwi, panele ścienne i inne 
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Właściwości: 
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CECHY PRODUKTU

Właściwości fizyczne 

Właściwości Metoda badań1 Wyniki 

Do zacisków hamulcowych, warstwa 
wierzchnia folii

ISO 534 165 µm 

Do zacisków hamulcowych, warstwa 
wierzchnia folii + śr. klejący 

ISO 534 203 µm 

Do zacisków hamulcowych, mat. uszczelniający ISO 534 77 µm 

Wytrzymałość na rozciąganie do rozerwania ISO 527 > 20 MPa

Stabilność wymiarowa DIN 30646 Maks. 0.15 mm  

Rozciąganie do rozerwania ISO 527 >200%

Połysk ISO 2813, 20° >120 GU

Okres eksploatacji Przech. w temp. 22°C 
50-55 % RH

1 rok 

Temperatura aplikacji Minimum: 10°C 

Temperatura autoregeneracji -40°C do +100°C 

Właściwości klejące 

Właściwości Metoda badań1 Wyniki 

Przyleganie wstępne 180° 
(20 minut) 

FINAT FTM-1, 
stal nierdzewna

>350 N/m

Przyleganie końcowe 180° 
(72 godziny) 

FINAT FTM-1, 
stal nierdzewna

>600 N/m
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Trwałość2 

 Strefa 1  Strefa 2  Strefa 3 

Pionowa 10 lat 

Pozioma  7 lat 

 7 lat 

 2 lata 

 4 lata 

 1 rok 

Starzenie termiczne  500 godzin w temp. 90°C ΔE < 2 

Zanurzenie w wodzie 400 godzin w temp. 40°C Brak znaczących zmian

Odporność chemiczna 

Kontrola wizualna po narażeniu na poniższe płyny testowe 

Wytrzymałość na benzynę 30 minut Brak znaczących zmian

Wytrzymałość na olej napędowy 24 godziny Brak znaczących zmian

Woda z mydłem 24 godziny Brak znaczących zmian

Łagodne kwasy 4 godziny Brak znaczących zmian

Płyn czyszczący 24 godziny Brak znaczących zmian

Olej silnikowy 24 godziny Brak znaczących zmian

Ważne
Informacje dotyczące właściwości fizycznych i chemicznych opartych na badaniach uznajemy za wiarygodne. Wyszczególnione 
tutaj wartości stanowią wartości typowe i nie są przeznaczone do zastosowania w specyfikacjach. Mają one stanowić wyłącznie 
źródło informacji i są podawane bez gwarancji ani nie stanowią żadnej gwarancji. Nabywcy powinni niezależnie określić przed 
zastosowaniem przydatność niniejszego materiału do konkretnego zastosowania. 
Wszystkie dane techniczne podlegają zmianom.

Gwarancja 
Wszystkie oświadczenia firmy Avery Dennison, informacje techniczne oraz zalecenia są oparte na badaniach uznawanych za 
wiarygodne, jednak nie stanowią one żadnej gwarancji. Wszystkie produkty firmy Avery Dennison są sprzedawane z założeniem, 
że nabywca niezależnie określił przydatność takich produktów do zamierzonych celów.
Wszystkie produkty firmy Avery Dennison są sprzedawane zgodnie z ogólnymi warunkami sprzedaży firmy Avery Dennison, 
patrz http://terms.europe.averydennison.com. 

1) Metoda badań
Więcej informacji na temat naszych metod badań można znaleźć na naszej stronie internetowej.

2) Trwałość
Rzeczywista trwałość produktu będzie zależeć od przygotowania podłoża, warunków narażenia i konserwacji śladów. Na przykład
ślady skierowane na południe; na obszarach długotrwałego narażenia na wysokie temperatury, na obszarach zanieczyszczonych
przemysłowo lub na dużych wysokościach właściwości zewnętrzne zostaną ograniczone.
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