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VLASTNOSTI ŠPECIÁLNEHO VRCHNÉHO POVLAKU

Skyfol PPF Nano má špeciálny povlak s lesklým
povrchom, ktorý poskytuje vášmu vozidlu dokonale lesklý
vzhľad. Špeciálny číry náter zabezpečí, že fólia je vysoko
odolná voči nečistotám, ako je napríklad vodný povlak,
hmyz, vtáčí trus, soľ, olej, chlorid horečnatý a výfukové
plyny, ktoré by mohli spôsobiť zožltnutie fólie a poškodenie
jej povrchu. Fólia chráni karosériu vozidla pred drobnými
kamienkami, poškriabaním laku, poškodením kefami
počas umývania vozidla a inými podobnými poškodeniami.
Vďaka „samoregeneračnej“ technológii eliminuje aj drobné
povrchové škrabance na povrchu fólie.

GravelGuard

SuperGloss

Lak bude vďaka tejto fólii chránený
pred kamienkami a inými podobnými
fyzickými nárazmi.

Vďaka špeciálnej výrobnej technológii má perfektný lesk, takže
dokonale ladí s každou farbou.

DuraShield

ScratchCure

Vďaka vysokej kvalite je fólia
dokonale odolná voči vonkajšiemu
pôsobeniu.

H2ORepel

Z jej patentovaného povrchového
povlaku zmiznú mikroškrabance.

StainResist

Vďaka hydrofóbnej vlastnosti sa jej
povrch mimoriadne ľahko čistí.

Jej povrchová úprava neprepúšťa
nečistoty do hlbších vrstiev, vďaka
čomu sa škvrny dajú ľahko odstrániť.

SUROVÝ MATERIÁL:
Skyfol PPF Nano je biologicky odbúrateľná alifatická termopolyuretánová fólia na báze polyesteru. Je odolná voči
pomarančovému povrchu, zožltnutiu a UV žiareniu - aj práve preto sa často využíva na ochranu karosérie vozidiel.

ŠTRUKTÚRA FÓLIE:
LESKLÝ POVLAK 10 µm

TERMOPOLYURETÁNOVÁ
VRSTVA 150 µm

VRSTVA LEPIDLA 35 µm

OCHRANNÝ ZÁKLAD 75 µm
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ZÁRUKA:

TECHNICKÉ DETAILY:
Hrúbka polyuretánovej
fólie:

150 mikrónov

Odolnosť voči odretiu:

<3,5 g / 1000 g (ASTM D – 1044)

Lesk:

> 80

Pevnosť pri ťahaní:

5000 psi (D – 412)

Montéri predpokladajú 5-ročnú záruku na aplikáciu.
Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia faktúry
za aplikáciu. Záruka platí iba v prípade, ak je aplikácia
vykonaná na pôvodnom laku vozidla. Záruka je
neprenosná a vzťahuje sa iba na pôvodného
zákazníka.

OČAKÁVANÁ ŽIVOTNOSŤ:
Očakávaná doba životnosti je 10 rokov. Očakávaná trvanlivosť fólie
závisí od povrchových trhlín. V prípade problémov spôsobených
chybami materiálu sa spoločnosť Skyfol zaväzuje materiál vymeniť.

Ťažnosť pri pretrhnutí:

550 % (D – 412)

Lepidlo:

Premiestniteľné, nežĺtnuce,
krištáľovočisté akrylové lepidlo

Hodnota reklamácie nepresiahne hrubú kúpnu cenu uvedenú na
faktúre za predaj produktu. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené
nesprávnym používaním, nehodami, nesprávnou aplikáciou, bežným

Odolnosť:

Fólia je odolná voči bežným
motorovým palivám.

opotrebovaním produktu, ani na priehlbiny spôsobené kamienkami a
nečistotami z ciest. Pred aplikáciou fólie na svetlomety si prečítajte
miestne dopravné predpisy, ktoré môžu byť v každej krajine odlišné.
Spoločnosť Skyfol neručí za fólie PPF Nano, ktoré budú aplikované
na svetlometoch a ani nepreberá zodpovednosť za súvisiace pokuty.

Trvanlivosť:

1 rok, optimálne skladovaná pri
22°C s relatívnou 50% vlhkosťou.

Fólie na ochranu farby laku si môžete objednať len od oficiálneho
distribútora Skyfol. Nájdete ho na stránke www.skyfol.sk. Vždy sa

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:

obráťte na príslušných zástupcov spoločnosti Skyfol, ktorí vás budú

Technické údaje, odporúčania a ďalšie vyhlásenia obsiahnuté v tomto
dokumente vychádzajú z testov a experimentálnych údajov, ktoré považujeme
za spoľahlivé, ich presnosť a úplnosť však nie je zaručená.

informovať o veľkostiach kotúčov, minimálnom množstve
objednávky, cenách a ďalších obchodných podmienkach.

POUŽITIE PRODUKTU:

pri použití v praxi môže výkon tohto produktu ovplyvniť veľa faktorov, ktoré
mimo kontroly spoločnosti Skyfol. Kvôli rôznorodosti faktorov
ovplyvňujúcich výkon produktu je výhradnou zodpovednosťou montážnika
zabezpečiť, aby bola fólia vhodný pre použitie.
BEZPEČNOSŤ PRODUKTU:

toto je polyuretánová fólia s miernym zápachom rozpúšťadla, pri bežnom
používaní však neuvoľňuje nebezpečné chemikálie.
OBMEDZENÁ ZODPOVEDNOSŤ:

s výnimkou zákonných zákazov nebude spoločnosť Skyfol zodpovedná za
žiadne priame, nepriame, zvláštne, náhodné straty alebo škody súvisiace s
produktom Skyfol bez ohľadu na akúkoľvek právnu a zákonnú (záruka,
zmluva), nedbalosť alebo objektívnu zodpovednosť.

KONTAKT:
Pre výber materiálu a získanie technickej pomoci pri podávaní žiadosti

navštívte našu stránku www.skyfol.sk

