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SFP beschermingsfolies
Type:

Endurance PU-Folie

Samenstelling:

Transparante, nauwelijks zichtbare en UV-bestendige polyurethaanfolie met een
extreem slagvast en hoogwaardig oppervlak, enkelzijdig voorzien van watervaste
en UV-bestendige kleefstof voor perfecte hechting aan lakoppervlak.

Toepassingsbereik:

Lakbescherming en waardebehoud aan kwetsbare autodelen welke gevoelig zijn
voor schade als putten en krassen door steenslag, insectenaanslag en gebruik.
Voorkomen van gevolgschade ROEST
Schade welke normalerwijs het lakoppervlak aantast laat zich eenvoudig met deze
SFP beschermingsfolie preventief behandelen.

1.Draagfolie
2.SFP Endurance PU-folie
3. Kleefstof
4. Siliconenpapier
Technische gegevens
Foliedikte:
Kleeftstofdikte:
Kleefstoftype:
Breedte (Max.):
Lengte(Max.):
Treksterkte:
Elasticiteit:
Montagetemperatuur:
Temperatuurbereik:
Levensduur:

200µ
50µ
Acrylaat-kleefstof
1245mm
15m
> 64N/mm2
400%
10 – 25 C.
-40 – 100 C.
Minstens 2 jaar

Geschikt bij,
-

-

-

-

-

Bescherming
met blijvende
hoogst mogelijke
transparantie
Bescherming en
waardebehoud bij
auto, boot, caravan
aan bumpers,
motorkap,spiegelbehuizingen, dorpel,
instaplijst,kofferbakrand,deurkanten
Bescherming van
airbrush-paints
Ook toepassing als
bescherming aan
trap, tafel, balie etc..
Standaard
snijformaten en
voorgesneden
unieke snijformaten
Goed 3D geschikt
Anti-slip toepassing

Niet geschikt bij,
-

-

Net gelakte poreuze
oppervlaktes
Afdekken van krassen, beschadiging,
-> hoogtransparant
Verpakkingen

SFP Endurance PU-Folie is zeer hoogwaardig en biedt optimale bescherming aan carrosserie
en frameoppervlaktes van gelakte en gecoate stalen en kunststof ondergronden.
De kleefstof zorgt voor een vaste en betrouwbare hechting op het gewenste oppervlak en is
resistent tegen alle weersomstandigheden zoals UV, temperatuurwisselingen en vocht.
Met behulp van moderne meet- en CAD/CAM-apparatuur kunnen uw oppervlaktes digitaal
worden ingemeten en ingetekend. Na uw opdracht kunt u zoveelvoorgesneden unieke
snijformaten met perfecte passing toepassen als gewenst.
Indien gewenst kunnen wij u scholen tot vaardig folie-monteur. Volgens een
Teach- the-Teacher-concept verzorgen wij, als specialist, product- en montage-opleidingen
waarin opgedane kennis en ervaring, trucks en kneepjes van het vak u eigen worden gemaakt.
Professionele folies dienen in onze optiek ook door professionele en vaardige handen te
worden aangebracht. Vraag ons naar onze actuele programma’s voor deze opleidingen.
Wij scholen u graag.
Folie- en kleurmonsters sturen wij u graag toe.
Onze folies zijn goed en eenvoudig te pellen, te plotten en te plakken.
Bent uw nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van onze SFP bescherming- en
designfolies in combinatie met uw voertuigen, machines of materieel.
Neem dan persoonlijk contact op voor vragen, opmerkingen en advies.
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SFP is en blijft op zoek zijn naar uw uitdaging om,
Op alle transacties zijn onze meest recente algemene voorwaarden van toepassing
duurzaam gelakte of gecoate oppervlaktes te
zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08145072.
behandelen tegen schadevorming
Op verzoek wordt u kosteloos een exemplaar van onze algemene voorwaarden toegestuurd.
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Belangrijke informatie voor gebruiker:
Gebruik van deze informatie is beperkt tot de specifieke belanghebbende. Onderwijl deze informatie actueel is en naar
onze beste kennis en ervaring is samen gesteld, is deze beperkt tot de informatie als gespecificeerd en berust op doorsneewaarden uit laboratoriumonderzoek. Waarborg voor juistheid en volledigheid kan helaas niet standaard worden
overgenomen. Op door SFP Surface Film Protectives geleverde producten kunnen afwijkingen voorkomen op waarden
als gespecificeerd. SFP Surface Film Protectives producten worden in vele uiteenlopende technische en industriële
toepassingen ingezet. De verzoeken aan deze folie zijn daarom uiterst verschillend. Dit heeft tot gevolg dat SFP Surface
Film Protectives de belanghebbenden adviseert onze producten in het gewenste toepassingsgebied te beproeven. Alle
opgaven, aanwijzingen en aanbevelingen gebeuren zonder garantie. Geen bezwaar of garantie, geuit of bedoeld, kan
blijkens deze informatie op compleetheid, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaalde toepassing worden aangesproken op verantwoordelijkheid. De gebruiker is zelf en eenzijdig verantwoordelijk voor alle bepalingen betreffende het
gebruik. SFP Surface Film Protectives wijst alle verantwoordelijkheid voor elk verlies of schade af welke voort kan komen
uit het gebruik van deze informatie. SFP Surface Film Protectives geeft geen garanties voor deze productspecifieke (of
andere) waarden.

Tuningfolies voor lakbescherming tegen schade door steenslag, insectenaanslag en gebruik
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