
 

XPEL ULTIMATE PLUS 7 ™ to samoprzylepna alifatyczna folia poliuretanowa o przezroczystej powłoce, która oferuje najwyższe parametry techniczne i 

jest przeznaczona do ochrony lakieru na pojazdach oraz innych powierzchni przed szkodliwym działaniem odłamków żwiru oraz tar cia. Folia 

charakteryzuje się wyjątkową rozciągliwością, co ułatwia jej nakładanie i umożliwia montaż z wykorzystaniem pojedynczego frag mentu. XPEL 

ULTIMATE PLUS 7™ to folia o bardzo niskiej energii powierzchniowej, która została stworzona w celu zapewnienia najl epszej ochrony przed 

zabrudzeniami i zanieczyszczeniami środowiskowymi, a także długotrwałego połysku. Przejrzysta powłoka wykorzystuje specjalne elastomery, które 

umożliwiają "regenerację" delikatnych zadrapań po pewnym czasie, co eliminuje konieczność cz ęstego polerowania w celu utrzymania świeżego 

wyglądu. Folia XPEL XPEL ULTIMATE PLUS 7™ jest pokryta ultraprzejrzystym akrylowym klejem akrylowym o topowych parametrach, który zapewnia 

znakomitą przyczepność na szerokiej gamie powierzchni, a jednocześnie n ie utrudnia pracy w trakcie nakładania. Formuła kleju akrylowego pozwala 

na uniknięcie rozwarstwiania, a ponadto nie niszczy lakieru i nie zostawia śladów po zdjęciu folii.  

GRUBOŚĆ NOMINALNA BEZ WARSTWY OCHRONNEJ  

168 μm (6,6 mil) +/- 10% 

 
PARAMETRY 

 
WŁAŚCIWOŚCI 

 
TYPOWE WARTOŚCI 

 
WARUNKI BADANIA 

 
UŻYTE NORMY 

 
Połysk 

 
 

>95 GU 
 
 

85 stopni 
      
         
           ISO 2813 

REKOMENDOWANA TRWAŁOŚĆ UŻYTKOWA - 2 lata od daty zakupu* 
*W przypadku montażu folii po upływie tego okresu konieczne jest uzyskanie ponownej certyfikacji XPEL. 

ZASTOSOWANIA 

Poliuretanowa folia wysokim  

połysku chroni przed 

odłamkami żwiru, zużyciem i 

tarciem, które pojawiają się 

przy użytkowaniu 

samochodów oraz innych 

pojazdów. 

REKOMENDOWANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA 22° C (72° F) przy 50% 
wilg. wzgl. 

OCHRONA WNĘTRZ OCHRONA WNĘTRZ  

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 zastosowan ia. 

FOLIA DO OCHRONY LAKIERU KARTA TECHNICZNA PRODUKTULISTOPAD 2020 

PRZEZROCZYSTA 
POWŁOKA 
13 μm (0,5 mil)  

POLIURETAN 
127 μm (5,0 mil )  

KLEJ AKRYLOWY 
28 μm (1,1 mil)  

POLIESTROWA WARSTWA 
OCHRONNA 
76 μm (3,0 mil)  

BUDOWA 

PRODUKTU 



 
 

ZASTOSOWANIA 

Poliuretanowa folia o 

wysokim połysku chroni 

przed odłamkami żwiru, 

zużyciem i tarciem, które 

pojawiają się przy 

użytkowaniu samochodów 

oraz innych pojazdów. 

OCHRONA WNĘTRZ  OCHRONA WNĘTRZ  

Nr . info l in i i :  +48  222  477 111  

Nr . m iędzynarodow y:  +1  (210)  678 -3700 

F aks:  + 1(210) 678-3701  

www.xpel.com.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 konkretnych warunków, w których produkt będzie 

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

OCHRONA WNĘTRZ  

http://www.xpel.com/
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