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Wprowadzenie 

ORAFOL oferuje szeroki wybór samoprzylepnych materiałów do druku cyfrowego, z myślą o wielu różnorodnych 

zastosowaniach. Materiałom tym towarzyszy oferta odpowiednio dopasowanych laminatów. Aby mieć pewność, 

że folie będą charakteryzowały się określonymi właściwościami, należy przestrzegać instrukcji dotyczących 

przygotowania i aplikacji, dostępnych na stronie www.orafol.de. 

 

W przypadku planowanej aplikacji materiałów ORAJET na pojeździe należy zapoznać się z praktycznymi 

informacjami dotyczącymi samoprzylepnych folii do oklejania pojazdów (www.orafol.com). 

 

Na potrzeby wykonania danej aplikacji (elementu graficznego) ORAFOL zaleca stosowanie materiału o tym 

samym numerze serii. W tym kontekście ORAFOL gwarantuje, że każda rolka folii zawiera materiał o tym samym 

numerze serii, bez wewnętrznych łączeń. W przypadku stosowania materiałów pochodzących z różnych serii 

należy przeprowadzić próby pod kątem identyfikacji ewentualnych różnic w stosowaniu folii oraz w jakości 

wykonanej grafiki. 

 

Warunki składowania i obróbki 

Materiały samoprzylepne dostarczane przez ORAFOL w rolkach należy zawsze przechowywać w pozycji wiszącej 

(z założonymi zaślepkami) lub stojącej - na dedykowanych stojakach (bez zaślepek). Zarówno przechowywanie 

jak również obróbka powinny odbywać się w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed działaniem 

promieni słonecznych. Należy zapewnić wilgotność względną na poziomie 40-50% i temperaturę od +18°C do 

+22°C. Unikać przechowywania w nasłonecznionych miejscach, w pobliżu grzejników, itp. Należy stosować się do 

instrukcji dotyczących okresu przechowywania, zamieszczonych w kartach danych technicznych dla 

poszczególnych typów folii. 

 

Instrukcje dotyczące drukowania 

Co do zasady, z materiałami przeznaczonymi do druku cyfrowego należy obchodzić się bardzo ostrożnie. Zaleca 

się stosowanie bawełnianych rękawiczek, aby zapobiec uszkodzeniu lub zabrudzeniu powierzchni. Przed 

zadrukiem lub aplikacją należy sprawdzić jakość powierzchni. Ponadto należy sprawdzić przygotowany do druku 

plik z profilami. Ze względu na różne właściwości (np. grubość warstwy klejącej) materiały do druku cyfrowego 

ORACAL®/ORAJET® wymagają różnych ustawień parametrów urządzeń drukujących i oprogramowania (RIP). 

Należy upewnić się, że uwzględniono odpowiednią ilość farby oraz właściwie zdefiniowano barwy. Ponadto 

należy sprawdzić specyfikacje farb i materiałów do druku cyfrowego pod kątem ich przewidzianego zastosowania 

(w pomieszczeniach/na zewnątrz) oraz trwałości, aby odpowiednio je dopasować. 

 

Suszenie 

Świeżo zadrukowane folie należy rozłożyć i pozostawić do wyschnięcia, aby umożliwić odparowanie pozostałości 

rozpuszczalnika. W przypadku obróbki ploterowej świeżo zadrukowanych folii winylowych istnieje ryzyko 

skurczenia winylu w zadrukowanych obszarach. W zależności od zastosowanej farby, zbyt wczesne rozpoczęcia 

laminowania może mieć negatywny wpływ na funkcjonalność folii (siłę klejenia, żywotność) ze względu na brak 

możliwości odparowania pozostałego rozpuszczalnika. Zadrukowane i niedosuszone folie kurczą się podczas 

suszenia po zadruku. Jeżeli proces suszenia folii winylowych następuje po aplikacji na podłoże, może wystąpić 

obkurczenie folii, a także jej odklejenie na krawędziach, w przetłoczeniach i na elementach nitowanych. 

Przy zachowaniu niniejszych instrukcji dotyczących obróbki i postępowania z materiałami, zaleca się rozłożenie i 

suszenie folii przez co najmniej 72 godz. (w pozycji leżącej lub wiszącej). 

 

 

Laminowanie 
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Zaleca się laminowanie wydruków wykonanych w technologii natryskowej (inkjet) w celu zapewnienia dłuższej 

żywotności i optymalnej jakości (połysk, głębia barw, odporność na uszkodzenia mechaniczne). Folie laminujące 

ORAGUARD® pogłębiają efekt kolorystyczny, zapewniając pożądany wygląd danej powierzchni (z połyskiem, mat 

lub półmat), jednocześnie oferując doskonałą ochronę przed wilgocią, ścieraniem, a także przed wchodzącym w 

skład światła słonecznego promieniowaniem UV, które niszczy pigmenty barwników. Ponadto laminat ułatwia 

usuwanie zabrudzeń przy pomocy zwykłych środków czyszczących. Zaleca się wyłącznie stosowanie folii tego 

samego producenta i tego samego rodzaju (np. monomeryczna folia PCV na monomeryczną folię PCV, a 

polimerowa folia PCV na polimerową folię PCV), ponieważ zastosowane do ich produkcji surowce są wzajemnie 

kompatybilne. Laminowanie należy przeprowadzić bez naprężania materiału, aby zapobiec deformacji folii po 

połączeniu warstw. Z tego samego powodu należy upewnić się, że temperatura robocza procesu nie przekracza 

+30° C.  

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami dotyczącymi stosowania materiałów uzupełniających w 

procesach druku metodą natryskową lub termotransferową, a także konkretnych folii laminujących 

przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni. Informacje dotyczące produktów do laminacji ORAGUARD® 

można znaleźć na stronie www.orafol.com.  

 

Aplikacja 

Zalecenia dotyczące aplikacji opisano w rozdziale "Praktyczne informacje" w materiałach na temat folii 

ploterowych. W przypadku oklejania pojazdów należy dodatkowo zapoznać się z praktycznymi informacjami na 

temat aplikacji folii samoprzylepnych na pojazdach. 

 

W przypadku aplikacji na szybach pojazdów należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi folii 

samoprzylepnych do aplikacji na pojazdach. 

 

Usuwanie 

Zob. praktyczne informacje dotyczące folii ploterowych. 

 

Informacje ogólne 

ORAFOL może dostarczyć informacje na temat zalecanych urządzeń drukujących oraz profili ICC. Producent może 

udostępnić bezpłatną płytę CD z profilami ICC dla różnych typów maszyn drukarskich. 

 

Powyższe informacje oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu. Niniejszy dokument nie wyczerpuje 

wszystkich kwestii związanych z aplikacją i zastosowaniem omawianych materiałów. Zakłada się posiadanie w 

trakcie ww. procesów fachowej wiedzy i umiejętności typowych dla zawodowych grafików/producentów reklam. 

Ze względu na znaczną różnorodność czynników potencjalnie wpływających na aplikację i użytkowanie 

materiałów zaleca się przeprowadzenie przez klienta niezależnych prób, jeśli folie przewidziane są do specjalnych 

zastosowań. Powyższe informacje nie stanowią prawnie wiążącej gwarancji dotyczącej określonych cech 

materiałów. 
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