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Självläkande lackskyddsfolie

Teknisk specifikation.
LLumar® Lackskyddsfolie (Paint Protection Film - PPF) erbjuder en banbrytande teknologi för appliceringar av
lackskyddsfolie. Folien är belagd med en avanserad självläkande, kemikalie- och lösningsmedelsresistent yta som
ger en klar och lättapplicerad folie som håller länge.
LLumars Lackskyddsfolie är "bäst i klassen" gällande sin klarhet och lyster och har en överlägsen hållbarhet mot det flesta
partiklar på vägen som kan skada bilens lack. Genom att installera LLumar Lackskyddsfolie på din bil så kan du skydda de
områden på bilen som är mest utsatta för skador. Att ta hand om din bil är lätt med hjälp av LLumar Lackskyddsfolie.
Du kan tvätta och vaxa bilen som du normalt gör. Vilken bil du en kör så ger LLumar lackskyddsfolie dig den bästa
möjligheten att behålla lacken på bilen i nyskick under många år.

Användningsområden & Fördelar
En i princip osynligt sköld som skyddar bilens lack och utseende.
Hjälper till att skydda bilens lack mot skador från insekter, stenskott, vägsalt /sand, repor
och den skyddar din bil året runt.
Kan installeras på motorhuven, backspeglar, kofångare, dörrhandtag, dörrkanter och insteg m.m .......
En patenterad självläkande klar yta som är mycket motståndskraftig mot repor och sprickor.
En högblank, i princip "osynlig" yta med en utomordentlig optisk klarhet som matchar lacken på din nya
bil. Hjälper till att behålla värdet på din bil.
Professionellt installerad av auktoriserade installatörer.
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Premium quality guaranteed – 5-års garanti från tillverkaren**.

Prestanda/ Data2 (tillverkarens data)
Peel Adhesion

ASTM D3330

Tensile Strength

ASTM D638 - 10

Tear Strength

ASTM D624 -00 (2007)

Elongation at Break

ASTM D638 - 10

Maximum Temperature

804 N/m
34.5 MPa
102.7 kg/cm
> 400 %
116° C

Wear Resistance

Taber Abrasion Test

Chemical Resistance

Isopropyl Alcohol

No Detrimental Effect

Hexane / Toluene

No Detrimental Effect

No Wear Through

Weathering

No Detrimental Effect

Heat Effect

No Detrimental Effect

Rock Chip Resistance
Thickness (utan ytskydd och liner)

SAE J400 Gravelometer

Pass
203.2 µ
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Självläkande lackskyddsfolie

Teknisk specifikation.
Filmkonstruktion
1

Ytskyddsfolie - 0,051 mm
Avtagbar skyddande polyesterfolie

2

Klar ytbeläggning - 0,127 mm
Självläkande och flexibel polyuretanbeläggning.

3

Uretane -0,153
Motståndskraftig (6 mil) tjock uretankonstruktion för att
erhålla ett utomordentligt skydd mot UV-ljus, värme
och vatten.

4

Häftämne - 0,038
Ett akrylbaserat häftämne som självmant tvärbinder till andra
polymerer för att erhålla optimalt balanserad vidhäftning.
Skyddsliner - 0,089
Polyesterbaserad matt skyddsliner.
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**5-års limiterad garanti.
Tillverkaren garanterar professionellt såld och installerad LLumar® Paint Protection Film (“Produkten”) i 5 år från
inköpsdatum mot krackelering, bubbling eller missfärgning som enbart orsakats av defekter i tillverkning eller materialfel.
Garantin är endast giltig om produkten har installerats av en auktoriserad LLumar installatör i enlighet med tillverkarens
installationsanvisningar för produkten.
OBS! För information om hela garantiåtagandet för LLumar Paint Protection Film, hänvisas till det kompletta garantidokumentet

Produktens dimensioner
Art. nr.

Beskrivning

Dimension

50168071

LLumar Paint Protection Film, glossy

0.609 m x 30,48 m

24” x 100’

50168058

LLumar Paint Protection Film, glossy

1.219 m x 30,48 m

48” x 100’

50168060

LLumar Paint Protection Film, glossy

1.524 m x 152,4 m

60” x 50’
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