
MAGNETICKÉ FÓLIE  
Magnetické fólie  
Magnetické fólie lesklé, matné, pro výrobu reklamy  
Vlastnosti:  
• magnetická PVC fólie na bázi syntetického kaučuku  
• bílé matné, lesklé nebo hnědé provedení  
• magnetická strana má lakovanou ochrannou vrstvu proti poškození  
• PVC vrstva je na magnetickou fólii navařena, proto není možný žádný posun ani pohyb mezi materiály, např. při teplotních 
změnách  
• okraje magnetické fólie si ponechávají čistý, stejnoměrný vzhled  
• velmi dobrá přilnavost k podkladu (52cN/cn2 při síle 0,75 mm)  
• lze polepovat samolepícími fóliemi, potisknout sítotiskem nebo jinak barvit  
Návod na správné používání magnetických fólií:  
• plocha, na kterou pokládáme magnetickou fólii musí být vždy čistá a suchá  
• magnetickou vrstvu čistíme pouze slabým rozpouštědlem a otřeme do sucha  
• fólii neponecháváme na karosérii vozidla stále, je třeba ji snímat min. jednou týdně  
• pod fólií zůstává vlhkost, která společně s velkými výkyvy teploty škodí karosérii vozidla  
• při aplikaci na auta je důležité zaoblit rohy kvůli vyšší přilnavosti v daném místě  
• pod fólií nesmí zůstat vzduchové kapsy, mohou způsobit odpadnutí za jízdy  
• fólii 
pokládáme 
pouze na 
dobře 
vytvrzený 
lak/barvu  

 

TABULOVÉ FÓLIE  
Aslan C60 – C61 pro popis křídami  
Mátné fólie pro popis křídami, životnost 5 let  
Fólie se speciálním povrchem, upravené pro popis křídami, čistíme pomocí vlhkého hadříku, nebo houby.  
Tloušťka: 160μ  
Lepidlo: akrylové, solventní, aktivované tlakem  
Tepelná odolnost: až 70°C, po dobu dvou hodin  
Minimální aplikační teplota: +10°C  
Životnost: 5 let 

 
Aslan WB 995 pro popis fixami  
Lesklá fólie pro popis fixami, životnost 5 let  
Fólie se speciálním povrchem, upravené pro popis fixami, čistíme pomocí vlhkého hadříku.  
Tloušťka: 150μ  
Lepidlo: akrylové, solventní, aktivované tlakem  
Tepelná odolnost: až 70°C  
Minimální aplikační teplota: +15°C  
Životnost: 5 let  

 

PÍSKOVANÉ SKLO  
Mactac Glass Decor 700  
Pískovaná fólie transparentní, životnost 5 let  
MACtac Glass Decor 700 je řada kvalitních polymerických samolepicích fólií napodobujících efekt pískovaného skla. Oproti 
levnějším typům mají vysokou odolnost proti ulpívání otisků rukou a změnám průhlednosti po namočení. MACtac Glass 



Decor 700 je vhodný k dekoraci oken a výloh v restauracích, skleněných přepážek v kancelářích, bankách, plovárnách 
zkrátka všude tam, kde je třeba snížit průhlednost skleněné plochy nebo ji využít jako atraktivního prostoru pro reklamu.  
Tloušťka: 80μ  
Lepidlo: pernamentní akrylové, solventní  
Podkladový papír: silikonový papír 135g/m2,  
Tepelná odolnost: od -40°C do +90°C  
Minimální aplikační teplota: +10°C  
Životnost: 5let 

Textil s aplikací nažehlovací fólie  
Nažehlovací fólie je materiál určený k aplikaci na běžné textilní materiály, jako jsou bavlněná trička, směsi z 
polyesteru/bavlny a polyesteru/akrylu. Je vhodný k výrobě grafiky na trika, sportovní a volnočasové oblečení, 
sportovní tašky a dárkové předměty. Může být zpracován na všech současných řezacích plotrech. Po separaci se 
grafika přenáší na textil pomocí tepla a tlaku ve speciálním lisu.  

NÁVOD NA ÚDRŽBU MATERIÁLU - PRANÍ 

* 1. praní až 24 hod. od nažehlení 

* oděv otočte naruby a perte maxim. do 40°C 

  nebo dle pokynů od výrobce oděvu 

* nečistit chemicky a nepoužívat bělicí prostředky 

* NIKDY NEŽEHLIT NECHRÁNĚNÝ MOTIV 

* žehlit naruby nebo přes arch papíru 

* nepoužívejte sušičku ani páru 

 

 


