Super
matowa folia
zewnętrzna

Naturalny wygląd, przyjemne odczucie
RENOLIT EXOFOL PFX

RENOLIT EXOFOL PFX
Jak prawdziwe drewno
Matowe powierzchnie są bardzo modne.
Ta nowa folia zewnętrzna z innowacyjną powierzchnią, nadaje
profilom okiennym, drzwiom i ich wypełnieniu atrakcyjny wygląd
i gładkość w dotyku prawdziwego drewna.
RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt to nazwa nowego rodzaju folii PVC,
bazującej na pozbawionej plastyfikatorów folii RENOLIT EXOFOL PX.
Dla większej naturności, głęboka i pofałdowana struktura drewna VLF
jest łączona z przeźroczystą warstwą polifluorku winilidenu (PVDF).
Rezultatem jest powierzchnia, będąca praktycznie nie do odróżnienia
od prawdziwego drewna.

Trwała i łatwa w czyszczeniu
RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt jest to folia matowa,
charakteryzująca się niskim napięciem powierzchniowym.
Warstwa PVDF poprawia ochronę powierzchni i zwiększa odporność
folii na zabrudzenia i chemikalia.
Zapobiega przywieraniu cząstek pyłu i brudu.
Do czyszczenia wystarczy woda, mydło lub detergent, oraz miękka
szczotka lub gąbka.
Nawet uporczywe zabrudzenia lub graffiti można łatwo usunąć.

Naturalna
w dotyku

Wygląd
przypominający
drewno

Łatwa w
czyszczeniu,
anti- graffiti

Innowacyjna
technologia
kopolimerowa

Zachowaj spokoj, nawet wtedy, gdy jest
gorąco
Solar Shield Technologie (SST) to technologia ochrony termicznej
stosowana we wszystkich foliach RENOLIT EXOFOL.
Barwne pigmenty odbijające promieniowanie podczerwone redukują
różnicę temperatur między zewnętrzną a wewnętrzną powierzchnią
profilu.
W rezultacie,profile zachowują stabilność wymiarową, a okna i drzwi
zachowują swój kształt i szczelność.
Folia RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt jest zagruntowana po stronie
wewnętrznej w celu poprawy jej przyczepności podczas procesu
laminowania.

Schemat przedstawiający strukturę folii zewnętrznej
RENOLIT EXOFOL PFX
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Nieplastyfikowana,
pigmentowana folia
bazowa PVC z SST

Naturalna faktura drewna
Struktura powierzchni RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt jest
zróżnicowana i szczególnie dobrze harmonizuje z naszymi
naturalnymi dekorami dębowymi.
Jej szorstkie, szczotkowane słoje przypominają powierzchnię
naturalnego dębu.

Piękno i niezawodność - gwarantowane
Okresy gwarancji dla RENOLIT EXOFOL PFX.
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