
 

KARTA TECHNICZNA PRODUKTULISTOPAD2020 

XPEL ARMOR to cechująca się wysoką jakością folia z PVC (polichlorek winylu), która posiada przeciwpoślizgową powłokę oraz 

uniwersalny system klejenia, który pozwala na zastosowanie folii na wielu różnych powierzchniach. XPEL ARMOR wygląda i działa 

jak powłoka ochronna w aerozolu, tworząc warstwę zapewniającą ochronę lakieru samochodu oraz innych powierzchni. Dzięki 

swojej konstrukcji o grubości 0,580 mm zabezpiecza powierzchnie przed przetarciami, zarysowaniami oraz uderzeniami drobnych 

kamieni, nawet w najtrudniejszych warunkach terenowych. XPEL ARMOR to absolutna ochrona, którą widać i czuć. 

Odporność na 

rozpuszczalniki 

Woda 

10% słona woda 

Wybielacz 

Trichloroeten 25% 

kwas siarkowy 15 % 

wodorotlenek sodu 

Benzyna bezołowiowa 

Olej napędowy 

Butanon  

Spirytus mineralny 

Alkohol izopropolowy 

Brak szkodliwego działania 

Brak szkodliwego działania 

Brak szkodliwego działania 

Brak szkodliwego działania 

Brak szkodliwego działania 

Brak szkodliwego działania 

Brak szkodliwego działania 

Brak szkodliwego działania  

Brak szkodliwego działania 

Brak szkodliwego działania   

Substancja jest nanoszona na 

panel ze stali nierdzewnej i 

pozostawiana na 24 godziny 

w temperaturze pokojowej. 

Próbka została pokryta daną 

substancją chemiczną w taki 

sposób, aby krawędzie 

produktu były także otoczone 

substancją. Okres 

wystawienia na działanie 

substancję to jedna godzina 

w temperaturze pokojowej. 

Następnie substancja 

chemiczna jest usuwana, a 

produkt jest niezwłocznie 

badany pod kątem odporności 

na zarysowania, 

rozwarstwiania oraz innych 

zmian wizualnych. 

F O L I A  D O  O C H R O N Y  L A K I E R U  

 
PARAMETRY 

WŁAŚCIWOŚCI TYPOWE WARTOŚCI JEDNOSTKA METODA BADAWCZA 

Wytrzymałość  
na odrywanie 

Badanie 
starzeniowe 
Badanie 
termiczne 

Stal nierdzewna 

Powłoka proszkowa 

Polietylen 

Pomyślnie – Brak szkodliwego działania 

Niewielkie skurczenie  

Pomyślnie – Brak szkodliwego działania  

14 dni w 104 °C  

14 dni w -29 °C 

15 min. 55 oz/in 24 godz. 75 oz/in 

15 min. 40 oz/in 24 godz. 55 oz/in 

15 min. 20 oz/in 24 godz. 25 oz/in 

                 PSTC-101 

PVC (POLICHLOREK WINYLU) 
  533 μm  (21 mil) 

KLEJ AKRYLOWY 
50 μm (2 mil) 

PAPIEROWA WARSTWA 
OCHRONNA 
178 μm (7 mil) 

GRUBOŚĆ NOMINALNA BEZ WARSTWY OCHRONNEJ  

583  μm ( 23 mil)  + /-  10 % 

BUDOWA 
PRODUKTU 

 

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU  FOLIA DO OCHRONY LAKIERU 



 
 

 
ZASTOSOWANIA 

Progi drzwiowe, zderzaki, 

listwy, okolice tylnej klapy lub 

górne powierzchnie łatwo 

ulegające zniszczeniom.  

 

 

Folię XPEL ARMOR można 

użyć do pokrycia istniejących 

uszkodzeń powierzchni, 

chroniąc je jednocześnie przed 

nowymi uszkodzeniami lub 

przetarciami i zapewniając 

jednolity wygląd. 

 

 

 

 

 

Listwy dolne 

Obszar tylnej klapy 

Progi drzwiowe 

Nr. infolinii: +48 222 477 111  

Nr międzynarodowy: +1 (210) 678-3700  

Faks: +1 (210) 678-3701  

www.xpel.pl 

Uwaga: Oświadczenia dotyczące parametrów użytkowych oraz przydatności do określonych zastosowań, które umieszczono w niniejsz ej karcie technicznej 

produktu, mają jedynie charakter poglądowy. Z uwagi na fakt, że wyłącznie użytkownik ma świadomość co do konk retnych warunków, w których produkt 

będzie używany, to obowiązkiem użytkownika jest ustalenie, czy produkt będzie odpowiedni do danego zastosowania.  

http://www.xpel.pl/
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