DADA Ochranné fólie

Ochrana laku, jakou nečekáte.

Fólie DADA patří díky použitým technologiím
k tomu nejlepšímu, co se na trhu nabízí.
Při vývoji materiálu jsme dbali na to, aby naše produkty
oslnily nejen kvalitou, ale i spolehlivostí.
Jsou dokonale čiré, takže nejsou na povrchu
téměř vidět a díky pevnosti materiálu dokážou lak na autě
ochránit tak jak nic jiného, co bylo doposud k dispozici.
Kvalitní lepidlo, vysoký lesk a samoregenerační vlastnosti
zaručují dlouhodobé zachování chráněného povrchu a
v neposlední řadě ochranu hodnoty investice.

Parametry
Materiál hlavní vrstvy

Polyuretan

Původ materiálu

BASF, Lubrizol

Původ lepidla

USA

Původ coatingu

Japonsko

Celková tloušťka

170, 180 mikrometrů

Tloušťka PU vrstvy

125, 135 mikrometrů

Tloušťka povlaku

15 mikrometrů

Tloušťka lepidla

30 mikrometrů

Ochranný ﬁlm

PET lesklý

Přenosový papír

Matný 75 mikrometrů

Prodloužitelnost

> 350%

Odolnost vůči odlepení

720 N/m

Odolnost vůči roztržení

5000 psi

Typ regenerace

Teplem

Regenerační schopnost

35°C voda, >97% za 5 s

Hydrofobnost

> 107°

Záruka 8 let
Jsme česká ﬁrma a můžete se na nás spolehnout.
Poskytujeme záruku 8 let.
Ochranný film

Žádné žloutnutí
Díky použití vysoce kvalitních materiálů nemusíte mít strach,
že bude fólie vlivem UV záření žloutnout.
Spolehlivá ochrana
S naší fólií už končí strach ze ztráty hodnoty vozu lakováním.
Fólie dokonale zachová originální lak.
Neviditelná ochrana
Při odborné instalaci fólie není téměř vůbec vidět, takže
nekazí vzhled auta. Naopak dokáže ještě zvýšit lesk laku.

Multifunkční coating
Polyuretan
Hi-tech lepidlo

Ochranný ﬁlm
Chrání fólii při manipulaci během přípravy.
Ochranný ﬁlm se před lepením fólie
musí odstranit.

Polyuretan
Volba základního materiálu fólie – tedy
polyuretanu se promítá na kvalitě celého
produktu a proto používáme ty nejlepší suroviny.

Multifunkční coating
Jednou z velkých předností našich fólií je
jejich hladkost, hydrofobní (vodoodpudivé)
vlastnosti a lesk. To je dáno použitím
kvalitního coatingu už při procesu výroby.

Hi-tech lepidlo
Lepidlo je nedílnou součástí celku a je nutné
zvolit co nejlepší sílu adhezivity pro co nejjednodušší
instalaci a trvanlivost. Snadnost odstranění fólie
po dlouhé době je také velmi důležitý požadavek.
Lepidlo použité v našich fóliích vyhovuje všem
těmto kritériím.

