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Uwagi wstępne 

Poniższe ogólne uwagi i zalecenia dotyczą stosowania Materiałów ploterowych ORAFOL®. W przypadku planowanej aplikacji 

materiałów ploterowych 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 ORACAL®, ORAMASK®, ORALITE® i ORATAPE® dostarczane są w rolkach, które należy przechowywać 

w pozycji wiszącej lub stojącej - na dedykowanych stojakach - w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed 

działaniem promieni słonecznych. 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. Znaczne odchylenia od powyższych wartości mogą 

skutkować rozszerzaniem się lub kurczeniem papieru ochronnego. W efekcie trudno jest zachować idealnie płaską 

powierzchnię materiału samoprzylepnego oraz stałe wymiary wykroju. Należy stosować się do instrukcji dotyczących 

przechowywania, zamieszczonych w kartach danych technicznych dla poszczególnych typów folii. 

 

Przygotowanie podłoża  

Specjalne, wysokojakościowe kleje stosowane do produkcji materiałów samoprzylepnych ORACAL® zapewniają doskonałą 

przyczepność na praktycznie każdej czystej, gładkiej, odpornej na warunki pogodowe powierzchni, którą uprzednio 

oczyszczono z pozostałości tłuszczów, wosków i silikonu. Przed aplikacją produktów samoprzylepnych ORAFOL® należy 

dokładnie oczyścić docelową powierzchnię alkoholem izopropylowym, a następnie wytrzeć do sucha czystą ściereczką. W 

przypadku niedokładnego oczyszczenia powierzchni z resztek rozpuszczalnika (lub gdy powłoka lakiernicza jest zbyt świeża) 

pomiędzy folią a podłożem mogą powstawać pęcherzyki gazowe. Z tego powodu należy wstrzymać się z oklejaniem świeżo 

lakierowanych powierzchni - suszonych na wolnym powietrzu lub wygrzewanych - przez okres przynajmniej trzech tygodni. 

Zalecanym środkiem czyszczącym jest alkohol izopropylowy (izopropanol), ponieważ inne środki mogą w pewnych warunkach 

uszkodzić lakier lub zmniejszyć przyczepność folii.  

 

W przypadku materiałów wykazujących tendencję do wygazowywania, np. produktów poliwęglanowych, zaleca się 

następujące postępowanie. Należy oczyścić powierzchnię, nakleić kawałek folii i przechowywać element w temperaturze 

+60°C przez ok. 24 godziny. Jeśli po tym czasie pod powierzchnią folii nadal tworzą się pęcherze, oznacza to trwający proces 

wygazowywania. W takim przypadku element z tworzywa sztucznego należy poddać obróbce termicznej lub przez dłuższy 

czas przechowywać w temperaturze pokojowej. Przy stosowaniu folii ploterowych ORAMASK® szczególnie istotne jest 

dokładne oczyszczenie podłoża przed aplikacją. Do czyszczenia powierzchni lakierowanych i plandek pojazdów zaleca się 

stosowanie izopropanolu. Podczas czyszczenia powierzchni (zwłaszcza plandek) należy niezwłocznie usunąć pozostałości 

środka czyszczącego, aby zapobiec penetracji w głąb podłoża. Należy również przeznaczyć odpowiednio długi czas na 

odparowanie rozpuszczalników po czyszczeniu. W przypadku projektów wielobarwnych należy upewnić się, że folię ploterową 

ORAMASK® nakleja się na całkowicie wyschniętą powłokę lakierniczą. Pozostałości rozpuszczalników powodują ryzyko 

pozostania na powierzchni resztek środka klejącego po usunięciu folii szablonowej. 

 

Temperatura aplikacji 

Aplikację należy przeprowadzać w zakresie temperatur wskazanym w odpowiedniej karcie danych technicznych. W ciągu 

pierwszych 24 godzin po aplikacji należy chronić powierzchnię przed znacznymi spadkami temperatur. Jeśli jednak doszło do 

nagłego obniżenia temperatury, zaleca się ogrzanie folii strumieniem ciepłego powietrza z opalarki. 

 

Usuwanie papieru silikonowanego 

Wykrój folii ploterowej należy ułożyć na płaskiej powierzchni, folią ku dołowi. Następnie odciągnąć fragment papieru 

silikonowanego na tyle, na ile jest to potrzebne do rozpoczęcia aplikacji. Należy zawsze oddzielać papier of folii – nigdy 

odwrotnie.   
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Aplikacja 

Firma ORAFOL® zaleca stosowanie wyłącznie materiału o tym samym numerze serii (w przypadku stosowania tego samego 

koloru). Zasadniczo wyróżnia się dwie metody aplikacji: na sucho i na mokro. Aplikacja na sucho: należy umieścić wykrój folii 

na podłożu i docisnąć go w jednym z narożników. Następnie nakleić pozostałą część przy pomocy plastikowej rakli, dociskając 

folię równoległymi, nakładającymi się ruchami. W zależności od wymiarów naklejanego wykroju silikonowany papier 

ochronny można usunąć całkowicie przed aplikacją lub odklejać go stopniowo w trakcie naklejania. W przypadku stosowania 

folii lub papieru montażowego ORATAPE® materiał należy odklejać powoli, odciągając go od folii pod kątem 180°. Aplikację 

na mokro należy przeprowadzać w ciepłej porze roku, w temperaturze co najmniej +18°C. Stronę klejącą należy zwilżyć wodą 

o obniżonym napięciu powierzchniowym (zmieszaną z płynem do mycia naczyń) i nałożyć na przeznaczone do oklejenia 

podłoże. Istotną zaletą aplikacji na mokro jest łatwość i precyzja ułożenia folii.  

Następnie należy docisnąć folię do podłoża nakładającymi się ruchami, upewniając się, że z przestrzeni pomiędzy podłożem 

a folią wyciśnięto całą wodę. Na potrzeby aplikacji na mokro zaleca się stosowanie papieru montażowego ORATAPE® MT 72. 

Po krótkim czasie schnięcia papier montażowy należy ostrożnie odkleić pod kątem 180°. Zwilżenie tylnej strony papieru 

dodatkowo ułatwia tę czynność. Ponowne dociśnięcie folii po upływie kilku godzin pomaga wzmocnić siłę klejenia. W celu 

uniknięcia różnic w postrzeganiu koloru folii po aplikacji, kolorowe folie ORACAL® należy zawsze docinać i naklejać z 

zachowaniem tego samego kierunku. Przy aplikacji na nakładających się powierzchniach z blachy lub na złączach, należy przy 

pomocy ostrego nożyka przeciąć folię tak, aby nie doszło do jej poluzowania w wyniku ruchów podłoża. W konstrukcjach 

pojazdów stosuje się różne elementy profilowane.  

Podczas aplikacji folii na tego typu podłoża należy zawsze uwzględnić kształt profilu. Nie należy rozwijać folii na płasko, a 

następnie wciskać jej w zagłębienia. W przypadku naklejania elementów z folii "na zakładkę" należy upewnić się, że szerokość 

zakładki wynosi min. 4 mm i max. 12 mm. W przypadku aplikacji folii na inną folię należy upewnić się, że są to materiały tego 

samego producenta i tego samego rodzaju (folia monomeryczna na monomeryczną, folia polimerowa na polimerową). 

Uwaga! W wyniku naprężeń termicznych wywołanych znacznymi zmianami temperatury folie samoprzylepne mogą 

powodować uszkodzenia niektórych rodzajów przeszkleń z izolacją termiczną. 

Aplikacja na pojazdach 

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. 

Trwałość materiałów w zależności od strefy klimatycznej 

Określona w kartach danych technicznych trwałość materiałów dotyczy pionowej ekspozycji na zewnątrz budynków, w 

warunkach klimatycznych atmosferycznych typowych dla klimatu środkowoeuropejskiego. Poniższa tabela przedstawia 

przewidywane skrócenie trwałości materiałów w zróżnicowanych warunkach otoczenia, w podziale na trzy strefy klimatyczne. 

Dane te dotyczą wszystkich kolorowych folii przeznaczonych do ekspozycji w płaszczyźnie pionowej i poziomej (m.in. do 

oklejania całych pojazdów, wykonywania napisów i oznaczeń graficznych na pojazdach, itp.). W przypadku wszystkich 

pozostałych folii dane dotyczące trwałości odnoszą się wyłącznie do ekspozycji pionowej.  

Strefa klimatyczna 1: umiarkowana  
(np. Europa Północna i Środkowa, północne regiony USA) 

Strefa klimatyczna 2: wilgotna/ciepła 
(np. Europa – rejon Morza Śródziemnego, południowo-
wschodnie regiony USA, Oceania) 

Ekspozycja 
pionowa:    
Ekspozycja 
pozioma:   

Dane wg karty danych technicznych 
wartość dla ekspozycji pionowej w Sk1 
minus 50% 

Ekspozycja 
pionowa:    
Ekspozycja 
pozioma:   

wartość dla ekspozycji pionowej w Sk1) 
minus 2 lata  
wartość dla ekspozycji poziomej w Sk1) 
minus 1 rok 

Strefa klimatyczna 3: sucha/gorąca 
(np. Bliski Wschód/Afryka Północna, pustynne regiony 
Australii, południowo-zachodnie regiony USA) 

Wyjątki 
W przypadku trwałości ≤ 5 lat dla Sk1) w ekspozycji 
pionowej: 

Ekspozycja 
pionowa:    
Ekspozycja 
pozioma:   

wartość dla ekspozycji pionowej w Sk1) 
minus 4 lata  
wartość dla ekspozycji poziomej w Sk1) 
minus 2 lata 

Sk3 w ekspozycji pionowej = Sk2 w ekspozycji pionowej 
minus 50% 
Sk3) w ekspozycji poziomej = Sk3) w ekspozycji pionowej 
minus 50% 
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Strefa klimatyczna 1*: umiarkowana   Strefa klimatyczna 2*: wilgotna/ciepła   Strefa klimatyczna 3*: sucha/gorąca 

Ekspozycja 
pionowa 

Ekspozycja 
pozioma 

Ekspozycja 
pionowa 

Ekspozycja 
pozioma 

Ekspozycja 
pionowa 

Ekspozycja 
pozioma 

12.0 6.0 10.0 5.0 8.0 4.0 

10.0 5.0 8.0 4.0 6.0 3.0 

8.0 4.0 6.0 3.0 4.0 2.0 

7.0 3.5 5.0 2.5 3.0 1.5 

6.0 3.0 4.0 2.0 2.0 1.0 

5.0 2.5 3.0 1.5 1.5 0.75 

4.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.50 

3.0 1.5 1.0 0.5 0.5 0.25 

 

Uwagi 

Dane dotyczące trwałości zasadniczo nie uwzględniają ewentualnych stopniowych zmian następujących wskutek starzenia się 

materiału lub pod wpływem warunków atmosferycznych w okresie eksploatacji. Mogą to być np. nieznaczne przebarwienia, 

utrata połysku czy zwiększenie kruchości (bez powstawania pęknięć).  

 

Usuwanie  

W trakcie usuwania folii temperatura otoczenia oraz oklejonej powierzchni musi wynosić co najmniej +20°C. Przy pomocy 

noża należy ostrożnie unieść jeden z rogów folii, a następnie powoli odklejać ją od powierzchni pod kątem 180°. Usuwanie 

folii jest znacznie łatwiejsze po jej podgrzaniu strumieniem gorącego powietrza z opalarki. W przypadku bardzo starych folii 

na podłożu mogą pozostać resztki kleju, które można łatwo usunąć przy pomocy rozcieńczalnika do lakierów.  

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Oranienburg, 11 maja 2012 

 

ORAFOL Europe GmbH 
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