
Ponad ograniczeniami 
RENOLIT EXOFOL FX  

Najlepsze 
folie do 
zastosowań 
zewnętrznych



RENOLIT EXOFOL FX  
Czas płynie, ale najwyższa jakość trwa

Dzięki RENOLIT EXOFOL FX folia zewnętrzna nie zna granic. Ten 
produkt premium zapewnia stolarce niesłychaną długowieczność - 
czy to w Nowym Jorku, Sydney, Hanoi, Szanghaju czy w New Delhi.

Folia RENOLIT EXOFOL FX jest wyjątkowo odporna na warunki 
atmosferyczne, substancje chemiczne a także na promieniowanie UV. 
Dzięki wysokogatunkowym polimerom, poziom połysku utrzymuje się 
praktycznie bez zmian przez cały okres użytkowania.

Niskie napięcie powierzchniowe sprawia, że folia jest odporna na 
zabrudzenia i łatwa w pielęgnacji, teraz nawet gra�  ti można 
z łatwością usunąć. Łatwa w czyszczeniu powierzchnia RENOLIT 
EXOFOL FX otwiera nowe możliwości zastosowań. 



Ma 
zastosowanie 
na całym 
świecie 

Bezkonkuren-
cyjnie odporna 
na warunki 
atmosferyczne

Łatwa w 
czyszczeniu, 
w tym również 
z gra�  ti

Odporna na 
substancje 
chemiczne

Wyraźne korzyści we wszystkich 
dziedzinach

RENOLIT EXOFOL FX chroni i wzmacnia pro� le wykonane z PVC 
i metali a także wszelkie powierzchnie do zastosowań zewnętrznych:

  Okna 
  Rolety zewnętrzne 
   Ogrodzenia

  Drzwi
  Bramy garażowe 
  Panele elewacyjne

Dzięki RENOLIT EXOFOL FX elementy stolarki mają dłuższą 
żywotność – zapewniają estetykę na długie lata.
Ulepszona struktura folii umożliwia tworzenie wymagających 
wzorów drewnopodobnych i odważnych jednolitych kolorów. 
Światowa gwarancja do 20 lat zapewnia wyjątkowy spokój na lata.



Transparentna wierzchnia 
folia PVDF

Transparentna 
folia PMMA

Pigmentowana folia 
bazowa PMMA z SST

Warstwa 
podkładowa

Schemat przedstawiający strukturę folii zewnętrznej 
RENOLIT EXOFOL FX 

Ochrona i piękno w każdym klimacie

RENOLIT EXOFOL FX wprowadza nową paletę kolorów dla stolarki 
otworowej. Dzięki wielowarstwowej strukturze połysk folii pozostaje 
bez zmian przez cały okres użytkowania, nawet przy intensywnym 
działaniu promieniowania UV. Górna warstwa składa się z folii 
z � uoropolimeru (PVDF), środkowa warstwa to przezroczysty 
polimetakrylan metylu (PMMA) a folia podstawowa PMMA zawiera 
pigmenty odbijające promienie podczerwone. Dzięki technologii Solar 
Shield Technology (SST) RENOLIT EXOFOL FX chroni pro� le przed 
silnym promieniowaniem słonecznym i nagrzewaniem.

Testy klimatyczne zgodne z RAL-GZ 716 i DIN EN 513 potwierdziły, 
że RENOLIT EXOFOL FX znacznie przewyższa wymagania dotyczące 
zapewnienia jakości Instytutu RAL.

Właśnie dlatego na ten produkt możemy zaoferować 
ogólnoświatową gwarancję do 20 lat.

Nadruk



Długotrwałość gwarantowana

Jest piękna, pozostaje piękna.

Bezproblemowa aplikacja

Folia RENOLIT EXOFOL FX jest wyposażona w powłokę podkładową, 
jej równomierny rozkład umożliwia łatwe klejenie trwałe połączenie. 
Folia może być laminowana za pomocą najczęściej spotykanych na 
rynku systemów klejów topliwych PUR.

RENOLIT oferuje szeroką gamę kolorów jednolitych oraz wzorów 
drewnopodobnych aby dać indywidualne możliwości projektowania. 

Oferujemy doradztwo techniczne w zakresie aplikacji a także usługę 
cięcia folii na indywidualne zamówienie.

Grupa krajów 1 2 3 4 5 6

RENOLIT EXOFOL FX 20 20 20 20 20 20 20

*do (w latach)

Okres gwarancji*
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Local contact:

RENOLIT Polska
Ożarów Mazowiecki
Phone: +48.22.7222591
renolit.polska@renolit.com

RENOLIT SE
Market Unit Exterior Solutions
Horchheimer Str. 50
67547 Worms | Germany
Phone: +49.6241.303.1040
Fax: +49.6241.303.18.1139

RENOLIT Cramlington Limited
Station Road
Northumberland, NE23 8AQ
Cramlington | United Kingdom
Phone: +44.1670.718222
Fax: +44.1670.590096 

exteriorsolutions@renolit.com
www.renolit.com/exteriorsolutions


