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Uwagi wstępne 

Poniższe ogólne uwagi i zalecenia dotyczą stosowania Materiałów do druku ORAFOL®.  

 

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

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

 

Przechowywanie 

Folie do druku ORACAL® należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed działaniem 

promieni słonecznych. Materiały dostarczane w rolkach należy przechowywać w pozycji wiszącej lub stojącej - na 

dedykowanych stojakach. Produkty dostarczane w arkuszach należy przechowywać w pozycji leżącej (na płasko) 

na regałach lub na paletach, w oryginalnym opakowaniu. Bezpośrednio przed obróbką należy zapewnić 

możliwość dostosowania folii samoprzylepnej do poziomu temperatury i wilgotności w miejscu obróbki. Za 

idealne warunki przyjmuje się wilgotność względną na poziomie 40-50% i temperaturę od +18°C do +22°C. 

Poniższa tabela przedstawia wytyczne w zakresie czasu potrzebnego na wyrównanie temperatury materiału, w 

zależności od grubości stosu arkuszy oraz od różnicy pomiędzy temperaturą materiału a temperaturą powietrza 

w miejscu obróbki.  

 

Liczba arkuszy w ryzie Różnica pomiędzy temperaturą materiału a temperaturą powietrza w 

miejscu obróbki 

± 5°C ± 10°C ± 15°C 

250 3 godz. 6 godz. 10 godz. 

1500 4 godz. 9 godz. 15 godz. 

 

Cięcie 

Istotne jest, aby podczas cięcia folii do druku ORACAL® korzystać z czystego, ostrego noża. Czyste ostrze 

zapobiega gromadzeniu się osadów kleju, które mogłyby przedostać się na krawędź arkusza. W trakcie cięcia 

nacisk elementów unieruchamiających arkusz powinien być możliwie jak najmniejszy. 

 

Druk 

Należy korzystać wyłącznie z systemów farb zalecanych przez producentów farb do zadruku materiałów 

samoprzylepnych. W przypadku druku wielobarwnego należy zawsze upewnić się, że każda warstwa farby jest 

całkowicie sucha przed naniesieniem kolejnej warstwy.  

Istnieje bezpośredni związek pomiędzy stabilnością wymiarową a dokładnością pasowania podczas druku. Proces 

suszenia tunelowego wpływa na zawartość wilgoci w papierze pokrywającym oraz na stabilność wymiarów samej 

folii. Aby zapewnić dokładne pasowanie w druku wielobarwnym, przed wydrukiem zaleca się przepuścić materiał 

samoprzylepny jeden raz przez drukarkę i suszarkę tunelową. Fałdowanie brzegów lub powstawanie kolistych 

odkształceń na materiale samoprzylepnym można zazwyczaj powiązać ze zbyt suchym lub zbyt wilgotnym 

powietrzem w obszarze obróbki. Zarówno w dzień jak i w nocy należy utrzymywać możliwie niezmienne warunki 

otoczenia. Znaczny spadek temperatury zwiększa efekt fałdowania krawędzi. Jeżeli wydruk ma być zabezpieczony 

warstwą bezbarwnego lakieru, należy wziąć pod uwagę, że może to spowodować kruszenie materiału oraz 

oddzielenie krawędzi folii od papieru podkładowego lub od oklejonej powierzchni w wyniku kurczenia się folii w 

trakcie schnięcia. Z tego powodu przed zadrukiem należy przeprowadzić próbę pod kątem kompatybilności.   

 

Aplikacja 

Materiały do druku ORACAL® można stosować na wielu różnorodnych powierzchniach, które w każdym 

przypadku muszą być czyste, suche i oczyszczone z resztek olejów, smarów, rozpuszczalników, silikonu lub innych 

zanieczyszczeń. Pozostałości rozpuszczalników po niedokładnym czyszczeniu mogą powodować powstawanie 

pęcherzy gazowych pomiędzy folią a podłożem. Z podobnych względów świeże powłoki - w tym suszone w 



Praktyczne informacje 

Materiały do druku ORAFOL® 

VH 03 

2010/10 

Strona 2 z 2 

 

 

ORAFOL Europe GmbH - Orafolstraße 2 – D 16515 Oranienburg - Germany 

graphic.products@orafol.de – www.orafol.com 

 

 

piecach i wypiekane - mogą powodować powstawanie pęcherzy, dlatego nie należy ich oklejać przez co najmniej 

trzy tygodnie od nałożenia. Aby uniknąć niepożądanego zjawiska tymczasowego zabielenia warstwy kleju 

podczas aplikacji na mokro na przezroczystych powierzchniach, zaleca się stosowanie folii z klejem 

poliakrylanowym na bazie rozpuszczalnika.  

 

W przypadku oklejania pojazdów należy dodatkowo zapoznać się z praktycznymi informacjami na temat aplikacji 

folii samoprzylepnych na pojazdach. Podobnie w przypadku aplikacji na szybach samochodowych – wskazane 

jest zapoznanie się z praktycznymi informacjami na temat aplikacji folii na pojazdach. 

 

Uwaga! 

W wyniku naprężeń termicznych wywołanych znacznymi zmianami temperatury folie samoprzylepne mogą 

powodować uszkodzenia niektórych rodzajów szyb zespolonych o właściwościach termoizolacyjnych.  

 

Usuwanie  

Zob. praktyczne informacje dotyczące folii ploterowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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