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Uwagi wstępne 

Systemy grafik podłogowych ORAFOL® obejmują folie specjalnie opracowane przez ORAFOL, a także folie 

ORAGUARD® z powierzchnią o właściwościach antypoślizgowych. Systemy grafik podłogowych firmy ORAFOL® 

nadają się do stosowania w większości materiałów podłogowych. Ewentualne problemy mogą pojawić się tylko 

w przypadku aplikacji na nierównych, porowatych lub malowanych podłożach zabezpieczonych środkami do 

polerowania lub czyszczonych środkami na bazie wody, bądź też w przypadku aplikacji na PCV, wykładzinach 

dywanowych podłogach marmurowych. 

 

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

samym numerze serii. W przypadku stosowania materiałów pochodzących z różnych serii należy przeprowadzić 

próby pod kątem identyfikacji ewentualnych różnic w stosowaniu folii oraz w jakości wykonanej grafiki.  

 

Oczyszczenie podłoża 

Przed wykonaniem aplikacji każdą powierzchnię, na którą ma zostać nałożona folia należy oczyścić odpowiednim 

rozpuszczalnikiem w celu usunięcia tłustych osadów. Zaleca się stosowanie alkoholu izopropylowego 

(izopropanolu). Przed aplikacją folii podłoga musi być całkowicie sucha. 

 

Aplikacja 

Folię nakleja się metodą na sucho. Należy całkowicie odkleić papier podkładowy, a następnie nakleić folię, silnie 

dociskając ją do podłoża. Szerokimi ruchami wyrównać powierzchnię laminatu, zapobiegając gromadzeniu się 

pęcherzy gazowych pomiędzy warstwą folii a posadzką.  

 

Zaleca się naklejanie stosownego laminatu z zakładką co najmniej 2 cm na krawędziach. Po zakończeniu aplikacji 

należy skontrolować stan krawędzi i ponownie mocno docisnąć je do podłoża.  

 

Uwaga:  

Krawędzie systemu folii nie powinny znajdować się na wystających powierzchniach (np. krawędziach schodów) 

ani w szczelinach. Krawędzie folii nie mogą zbiegać się ze spoinami płytek ani szczelinami między klepkami 

parkietu. Aby zapewnić odpowiednią przyczepność, nie należy wchodzić na oklejoną podłogę przez co najmniej 

30 minut po zakończeniu aplikacji. 

 

Czyszczenie po wykonaniu aplikacji 

Czyszczenia powierzchni nie należy przeprowadzać przez co najmniej 24 godziny po zakończeniu aplikacji. 

 

Usuwanie folii 

Systemy grafik podłogowych należy zdejmować pod kątem 90°, zaczynając od narożnika.  

 

Systemy grafik podłogowych ORAFOL® charakteryzuje możliwość łatwego usuwania. Prawidłowo naklejona folia 

nie pozostawia po usunięciu śladów kleju. W niektórych przypadkach część posadzki uprzednio pokryta folią 

może mieć nieco inny odcień niż otaczający ją obszar. Wynika to z faktu dłuższej ekspozycji odsłoniętej części 

posadzki na promieniowanie UV pochodzące ze światła słonecznego.  

 

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

wszystkich kwestii dotyczących aplikacji. Zakłada się posiadanie w trakcie ww. procesów fachowej wiedzy i 

umiejętności typowych dla zawodowych grafików/producentów reklam. Ze względu na znaczną różnorodność 
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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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