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Mocne zalety we wszystkich punktach.
 ENOLIT EXOFOL FX chroni i kształtuje powierzchnie profili
R

i płyt z tworzywa sztucznego lub metalu w zastosowaniach
zewnętrznych, jak np.

■

– okna

– drzwi wejściowe

– ogrodzenia

– ogrody zimowe

– panele

– bramy garażowe

– elewacje

– składane okiennice

E lementy konstrukcyjne żyją jeszcze dłużej z RENOLIT
EXOFOL FX – wszystko dla zwiększenia trwałości.

■

 udowa folii umożliwia zastosowanie krytycznych dotychczas
B

Relaks!
Do 22,5 roku
bezpieczeństwa
dla Państwa
projektów.

kolorów i wzorów.
■

Relaks: Do 15 lat gwarancji i 7,5 roku serwisu renowacyjnego
firmy RENOLIT zapewniają wyjątkowe bezpieczeństwo.

Kto buduje dla przyszłości, potrzebuje
powierzchni, która wyprzedza swój czas.
RENOLIT EXOFOL FX.
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PARTNER FOR SUSTAINABILITY

Ochrona i piękno w każdym klimacie.

Łatwa obróbka zagwarantowana.

RENOLIT EXOFOL FX nadaje nowe kolory elementom konstrukcyj-

Folia RENOLIT EXOFOL FX wyposażona jest na spodniej stronie

nym. Ponadto dzięki technologii SST (Solar Shield Technology)

w warstwę podkładową, której równomierne nałożenie ułatwia

folia RENOLIT EXOFOL FX chroni profile przed silnym nasłonecz-

proces obróbki i umożliwia wysoką jakość sklejania. Folia

nieniem. Budowa folii umożliwia zastosowanie krytycznych

może być stosowana w połączeniu z powszechnie używanymi

dotychczas kolorów i wzorów.

systemami klejów na znanych na rynku urządzeniach do
laminowania.

Badania dotyczące starzenia się w warunDo realizacji indywidualnych projektów RENOLIT oferuje bogaty

kach atmosferycznych przeprowadzone
w oparciu o normy RAL 716/1 i EN 5132
potwierdziły, że folia RENOLIT EXOFOL FX

RENOLIT EXOFOL FX:
folia zewnętrzna nowego rodzaju.
Dzięki RENOLIT EXOFOL FX folia zewnętrzna nie zna już granic.
Najnowsze opracowanie zapewnia elementom konstrukcyjnym
nieznanądotychczas długowieczność - ku radości każdego
inwestoramyślącego o przyszłości.
RENOLIT EXOFOL FX to folia wielowarstwowa o grubości całkowitej
wynoszącej 180 μm. Warstwa wierzchnia wykonana jest z folii

znacznie przewyższa wymagania wytycz-

Sprytne: Profile
z SST odbijają pro
mienie słoneczne.

wybór uniwersalnych farb i wzorów drewna. Pomagamy Państwu
obsługą w zakresie techniki zastosowań, a ponadto oferujemy
serwis cięcia folii zgodnie z zamówieniem.

nych jakościowych RAL.
Wspieramy Państwa w próbach dotyczących obróbki folii i rozwoju
Dlatego na wyrób ten oferujemy Państwu do 22,5 roku

ich zastosowań - również za pomocą naszych własnych urządzeń -

bezpieczeństwa - w zależności od geograficznego obszaru

oraz służymy doradztwem w przypadku planowanych inwestycji

zastosowania 15 lat w postaci gwarancji na folię

w zakresie maszyn.

i dodatkowe 7,5 roku poprzez nasz serwis renowacyjny.

Schemat budowy folii:

z polifluorku winylydenu (PVDF), druga z przezroczystego, a folia
bazowaz barwionego polimetakrylanu metylu (PMMA). Odbijające
promieniowanie podczerwone pigmenty w folii bazowej zmniej
szają nagrzewanie się profilu.
RENOLIT EXOFOL FX jest odporna na działanie czynników atmosferycznych i promieniowania ultrafioletowego - wysokowydajne
tworzywa sztuczne zachowują kolor przez
cały okres użytkowania. Ich niewielkie napięcie powierzchniowe zapobiega osadzaniu
się zanieczyszczeń i sprawia, że folia jest łatwa w pielęgnacji, bez
trudu można usunąć nawet graffiti. Efekt easy-to-clean otwiera
przed elementami konstrukcyjnymi z RENOLIT EXOFOL FX nowe
obszary zastosowań, na przykład w konstrukcji elewacji wysokich
budynków.

Barwiona bazowa folia PMMA z SST
Przezroczysta warstwa PMMA
Przezroczysta warstwa PVDF
Farba drukarska
Podkład

Kształtowanie
elewacji z użyciem
RENOLIT EXOFOL FX
możliwe jest
dzięki efektowi
easy-to-clean

