Icopal® Produktblad

Skydds- och emballagefolier

ICOPAL har ett antal olika skydds- och emballagefolier av
polyeten för flera användningsområden.

Produktbeskrivning
Icopal Målarfolie
Icopal målarfolie är 0,03 mm tjock folie. Avsedd för att temporärt
täcka känsliga objekt under målning och reparation främst inomhus.
Den skyddar mot bl a färg, damm och fukt.
Icopal täckfolie
Icopal täckfolie som vanlig täckfolie med en tjocklek av 0,10 eller
0,15 mm eller miljötäckfolie av återvunnen polyeten som är 0,10 mm
tjock. Den är avsedd att temporärt täcka känsliga objekt, diverse
förpackningsprodukter, skydds-, skilje-, isoler- eller täckskikt. Den
används i både utomhus och inomhus miljö.

Icopal Monarflex Multi
Monarflex Mullti är förstärkt med ett nät av polyestergarn. Den är
0,15 mm tjock och ligger på en bredd av 4000 mm på en 25-meters
rulle. Detta gör den bredare än de andra folierna, vilket kan
underlätta vid täckning av större objekt. Monarflex multi fungerar
utmärkt till objekt som kräver en förstärkt folie av olika anledningar
tex vindpåverkan.
Att tänka på:
Se till att underlaget är fritt från smuts sand el dy l för att undvika
repor.
• Beroende på typ av folie får man ett mer eller mindre gott skydd.
Tjockare eller förstärkt folie ger generellt bättre skydd.
• Var försiktig med tejpning av folien mot olika underlag och
ytor. Risken finns att tejpen kan slita loss underlaget när den
avlägsnas. Välj en tape som är lämplig för underlaget. Prova
gärna på en mindre yta först.
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Produktdata
Artikel
Icopal Målarfolie, Transparent polyetenfolie

Längd x
bredd (m)

Tjockl.
(mm)

Rullvikt
(kg)

Rullar per
pall (st)

25x1,5

0,03

1,0

60

Icopal Täckfolie, Transparent polyetenfolie

50x2

0,10

7,4

50

Icopal Täckfolie, Transparent polyetenfolie

50x2

0,15

11,1

50

Icopal Miljötäckfolie, Polyetenfolie av återvunnen
Polyeten

50x2

0,10

7,5

50

Icopal Monarflex Multi – Emballage och Täckfolie
Polyetenfolie med förstärkningsnät av polyestergarn

25x4

0,15

17,0

36
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