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1 Uwagi wstępne 

Kolorowe folie ORAFOL® przeznaczone do oklejania elementów pojazdów oraz całych pojazdów 

(zwane dalej "kolorowymi foliami ORAFOL®") to wysokiej klasy samoprzylepne materiały 

produkowane przez firmę ORAFOL® Europe GmbH (zwaną dalej "ORAFOL®"), przeznaczone do 

tymczasowego zdobienia pojazdów. 

Należy zauważyć, że folie są z definicji materiałem bardziej delikatnym niż lakier 

samochodowy.Oznacza to, że wymagają specjalnych zabiegów zarówno podczas aplikacji jak również 

podczas czyszczenia.W przypadku obróbki (naklejania lub usuwania) kolorowych folii ORAFOL® bądź 

ich użytkowania i czyszczenia należy stosować się do zaleceń aktualnej wersji "Wytycznych 

dotyczących obróbki"("Processing Guidelines" – do pobrania ze strony 

www.orafol.com/gp/europe/en/support).Jak wynika z doświadczeń producenta, jest to jedyny 

sposób na zapewnienie maksymalnie długiej trwałościmateriałów. 

Aplikację i usuwanie kolorowych folii ORAFOL mogą przeprowadzać wyłącznie odpowiednio 

przeszkoleni specjaliści (tj. posiadający odpowiednie umiejętności i doświadczenie technicy lub 

specjaliści ds. materiałów reklamowych). 

Aby zapewnić optymalną trwałość kolorowych folii ORAFOL® należy szczegółowo zapoznać się z 

poniższymi Zasadami użytkowania i konserwacji: 

 

2 Zasady użytkowania i konserwacji kolorowych folii ORAFOL® 

2.1 Zasady konserwacji 

Jak wynika z doświadczeń producenta, kolorowe folie ORAFOL® osiągają optymalną przyczepność w 

ciągu trzech dni.Przed upływem tego czasu nie należy myć pojazdu w myjni samochodowej. 

Aby nie ograniczaćtrwałości kolorowych folii ORAFOL® oraz uniknąćinnych niepożądanych zjawisk 

związanych zczyszczeniem oklejonego pojazdu, należy myć go wyłącznie ręcznie lub w myjniach 

stosujących szczotki tekstylne, bez programu woskowania na gorąco (i bez stosowania tradycyjnych 

szczotek). 

Co do zasady, firma ORAFOL® zaleca regularne ręczne mycie i konserwację pojazdów z 

wykorzystaniem specjalnych środków ORACAL® przeznaczonych do czyszczenia i konserwacji 

pojazdów oklejonych foliami ORAFOL®. Są one dostępne w postaci zestawów zarówno do folii z 

połyskiem jak również matowych.Łagodne a zarazem niezwykle skuteczne produkty czyszcząco-

pielęgnujące opracowano z myślą o delikatnych powierzchniach różnych typów folii. 

Ponadto ORAFOL® zaleca wstępne zaimpregnowanie powierzchni przy użyciu produktu ORACAL® 

Long-Lasting Seal – wchodzącego w skład zestawów środków czyszcząco-pielęgnujących do 

powierzchni matowych i z połyskiem – bezpośrednio po oklejeniu pojazdu lub przed pierwszym 

użyciem oklejonego pojazdu. 

Powierzchnie matowych i/lub strukturalnych kolorowych folii ORAFOL® są oczywiście bardziej 

wrażliwe niż folii gładkich, z połyskiem.Z tego powodu folie matowe i strukturalne wymagają 

szczególnej uwagi podczas obróbki, czyszczenia i konserwacji.W zależności od przewidzianej trwałości 

produktu, zaleca się częstsze zabiegi czyszcząco-konserwacyjne. 



Zasady użytkowania i konserwacji   

Nr2, wersja 2013/07 

Folie samoprzylepne do oklejania pojazdów  

 

 

     

Jak wynika z naszego doświadczenia, mycie wysokociśnieniowe oraz stosowanie silnych środków 

chemicznych lub rozpuszczalników (np. acetonu, rozcieńczalników) zwykle powoduje 

uszkodzeniafolii, a niekiedy również lakieru, skracając jednocześnie okres trwałości folii.Z tego 

powodu do czyszczenia pojazdu nie należy stosować myjek wysokociśnieniowych ani silnych środków 

chemicznych.W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta. 

 

2.2 Warunki użytkowania 

Należy pamiętać, że kolorowe folie ORAFOL® – podobnie jak inne folie samoprzylepne – nie 

dorównują pod względem twardości czy odporności na czynniki zewnętrzne wysokiej jakości lakierom 

samochodowym.Z tego powodu podczas użytkowania pojazdów oklejonych folią zalecane jest 

przestrzeganie pewnych zasad ostrożności. 

Aby zachować maksymalną trwałość kolorowych folii ORAFOL® oraz unikać sytuacji wywierających 

niekorzystny wpływ na folię oraz lakier pojazdu, należy przestrzegać poniższych zaleceń: 

• Zanieczyszczenia o właściwościach żrących (m.in. smoła, sól drogowa, ptasie odchody, 

martwe owady, żywice i pyłki roślinne, mokre liście) pozostawiają na folii znacznie bardziej 

widoczne i trwałe ślady niż na lakierach.Należy zatem unikać narażania oklejonego pojazdu 

na tego typu zanieczyszczenia, a jeśli jest to niemożliwe, należy jak najszybciej usuwać 

zabrudzenia (zob. punkt 2.1); 

• Oklejone powierzchnie pojazdów są znacznie bardziej niż wysokiej jakości lakierwrażliwe na 

uderzenia i inne czynniki zewnętrzne (m.in. kamyki, szczotki w myjniach automatycznych, 

gałęzie, wandalizm, grad, niekorzystne warunki pogodowe, ogień, promieniowanie UV, 

oddziaływanie innych czynników fizycznych lub chemicznych).Z tego powodu należy unikać 

narażania pojazdu na kontakt z ww. czynnikami; 

• Kontakt ze ściernymi pastami polerskimi, rozpuszczalnikami, (np. aceton, rozcieńczalniki), 

środkami czyszczącymi na bazie rozpuszczalników oraz żrącymi dodatkami do płynów do 

spryskiwaczy może powodować trwałe uszkodzenie kolorowych folii ORAFOL® i/lub powłok 

lakierniczych, w związku z czym należy go unikać. 

 

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta. 

 

3 Usuwanie kolorowych folii ORAFOL® 

Przed upływem określonego w karcie danych technicznych maksymalnego okresu trwałości 

użytkownik zobowiązany jest do wymiany lub usunięcia kolorowej folii ORAFOL®, aby zapobiec 

uszkodzeniu lakieru pojazdu.Szczegółowe informacje na temat maksymalnego okresu trwałości 

kolorowych folii ORAFOL® można uzyskać u odpowiednio przeszkolonego personelu (np. u technika, 

który oklejał dany pojazd). 

Usuwanie kolorowych folii ORAFOL® mogą przeprowadzać wyłącznie odpowiednio przeszkoleni 

specjaliści (tj. posiadający odpowiednie umiejętności i doświadczenie technicy lub specjaliści ds. 

materiałów reklamowych).Istotne jest przestrzeganie aktualnych "Wytycznych dotyczących obróbki" 

(Processing Guidelines). 
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Należy wyraźnie podkreślić, że nieodpowiednie usuwanie kolorowych folii ORAFOL® może skutkować 

uszkodzeniem lakieru pojazdu. 

 

4 Gwarancja 

W przypadku postępowania niezgodnego z Wytycznymi dotyczącymi obróbki oraz Zasadami 

użytkowania i konserwacji wyłącza się wszelką odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi. 

Na trwałość aplikowanych na pojazdy kolorowych folii ORAFOL® zasadniczy wpływ ma postępowanie 

ściśle według Wytycznych dotyczących obróbki oraz Zasad użytkowania i konserwacji.Obróbkę (tj. 

naklejanie i usuwanie) kolorowych folii ORAFOL® mogą przeprowadzać wyłącznie odpowiednio 

przeszkoleni specjaliści (tj. posiadający odpowiednie umiejętności i doświadczenie technicy lub 

specjaliści ds. materiałów reklamowych). 

Odpowiednio przeszkoleni specjaliści są odpowiedzialni za jakość aplikacji, natomiast 

odpowiedzialność za przestrzeganie Wytycznych dotyczących obróbki oraz Zasad użytkowania i 

konserwacji spoczywa na właścicielu pojazdu.Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie 

oparte są wyłącznie na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu.Nie stanowią one gwarancji 

określonych właściwości ani też gwarancji jakości lub trwałości kolorowych folii ORAFOL®.Producent 

nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z usuwaniem folii. 

 

W szczególności wyłącza się odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi w następujących 

przypadkach: 

• stopniowe pojawianie się zmian – np. niewielkich obkurczeń, przebarwień, utraty połysku czy 

zwiększenia kruchości (bez powstawania pęknięć) – związanych z upływem czasu lub 

działaniem czynników pogodowych 

• uszkodzenie lub odwarstwienie folii wywołane uderzeniami lub innymi czynnikami 

zewnętrznymi (np. w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, powstawaniem rdzy 

lub stosowaniem metod mycia wysokociśnieniowego, środków ściernych bądź silnych 

środków chemicznych) 

W przypadku dalszych pytań dotyczących użytkowania i konserwacji pojazdu oklejonego kolorowymi 

foliami ORAFOL® zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta. 

 


