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Innowacyjna 
folia 
zewnętrzna



RENOLIT EXOFOL PX 
Folia zewnętrzna, na której możesz 
polegać

Nawet posiadając  ponad 30-letnie doświadczenie w produkcji 
wysokojakościowych folii do zastosowań zewnętrznych, zawsze 
istnieje sposób, aby coś co jest dobre uczynić jeszcze lepszym. Możesz 
na nas liczyć pod  tym względem. Tak właśnie jest w przypadku folii 
RENOLIT EXOFOL PX.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii folia RENOLIT 
EXOFOL PX jest  zdecydowanie bardziej odporna na warunki 
atmosferyczne i ma zwiększoną żywotność, szczególnie w krajach 
Europy Południowej czy regionach o porównywalnym klimacie.



Pigmenty 
stabilizujące 
kolor

UV - absorber

Bez 
plasty� katorów

Innowacyjna 
technologia 
kopolimerowa

Żywe kolory, dłuższa trwałość

Folia RENOLIT EXOFOL PX składa się z warstwy bazowej PVC 
zawierającej wysokojakościowe surowce. Podstawą jest innowacyjna 
technologia kopolimerów, która eliminuje migrację plasty� katora 

Nawierzchniowa, przezroczysta folia polimetakrylanowa (PMMA) 
z wysoko efektywnymi absorbentami UV chroni wszystkie leżące 
poniżej warstwy, a także sam pro� l przed przedwczesnym 
starzeniem.

Dodatkowo, wysokojakościowe pigmenty zawarte w warstwie 
bazowej, jak i w sąsiedniej warstwie drukarskiej gwarantują trwały 
kolor przez cały okres użytkowania produktu. Zastosowanie warstwy 
podkładowej od spodu folii zwiększa przyczepność do pro� lu – 
zwiększa bezpieczeństwo podczas standardowego laminowania.



Transparentna 
folia PMMA

Nieplasty� kowana 
pigmentowana folia 
bazowa PVC z SST

Nadruk
Warstwa 
podkładowa

Schemat przedstawiający strukturę folii zewnętrznej 
RENOLIT EXOFOL PX

Solar Shield Technology
Promieniowanie cieplne jest po prostu 
odbijane 

Solar Shield Technology (SST) odbija promieniowanie podczerwone 
słońca, chroniąc w ten sposób folię, klej i pro� l - biały lub ciemny. 
Pro� le pozostają chłodne i stabilne wymiarowo, okna i drzwi 
pozostają szczelne. SST zapewnia ochronę wszystkich folii RENOLIT 
EXOFOL. 

RENOLIT EXOFOL PX posiada wysoką zawartość absorbera promieni 
UV. Na tej  technologii zyskują szczególnie wrażliwe odcienie bieli, 
a nagrzewanie ciemnych kolorów i drewnopodobnych dekorów jest 
obniżone. Proces starzenia został spowolniony, co przedłuża 
żywotność elementów stolarki.

Folie RENOLIT EXOFOL PX są dostępne w szerokiej gamie kolorów 
i dekorów.



Niezawodność na całym świecie - 
gwarantowana

Odporność RENOLIT EXOFOL PX na działanie czynników 
atmosferycznych i promieniowania UV jest znacznie wyższa niż jest 
to wymagane przez normy jakości RAL.
Zostało to potwierdzone testami klimatycznymi zgodnie z RAL-GZ 
716 i DIN EN 513.

Dzięki RENOLIT EXOFOL PX mogą być otwierane nowe rynki zbytu 
w bardziej nasłonecznionych krajach.

RENOLIT potwierdza to wszystko gwarancją do 15 lat.
Możesz być pewny i spokojny – masz to gwarantowane.

Grupa krajów 1 2 3 4 5 6

RENOLIT EXOFOL PX 15 15 15 15 10 - 10

*do (w latach)

Okres gwarancji*



Local contact:

RENOLIT Polska
Ożarów Mazowiecki
Phone: +48.22.7222591
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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


