
 

Fişă tehnică 

solair- extra 
 

Descriere 
Folie cu o gamă largă de aplicaţii, produsă din PET reciclabil (Polyclear), un material 
ecologic, care este utilizat pentru ambalarea produselor alimentare. 
 

Proprietăţi 
- Foarte transparent 
- Ieftin 
- Incasabil 
- Rezistent la rupere 
- Suprafaţă netedă 
- Curăţare uşoară 
- Uşor de utilizat 
- Suprafaţa tipăribilă 
 

Aplicaţii 
- Sere 
- Răsadniţe 
- Acoperire cu sticlă a căsuţelor de grădină 
- Solare 
- Paravânt, modelism, pictură pe sticlă 
- Închideri temporare cu geam 
-... şi orice alte idei îţi vin 
 

Date tehnice 

Materia primă A- PET (polietilen tereftalat amorf) 
Densitatea materiei prime 1,34 g / cm³ 
Masa (greutatea specifică) 0,9648 kg / m² 
Culoarea transparent ca sticla clară 
Stärkentyp 800 
Lăţimea utilă 1000 mm / 1250 mm 
Lungimea 50 metri liniari / rolă 
Stabilitate în gama de temperaturi -18 la + 70 °C 
Temperatură de termoformare 95-120 °C 
Temperatură de etanşare 145-170 °C 
Temperatură de înmuiere - Vicat valoare medie 71 °C 
Contracţie în lungime 3,3 % / în lăţime 3,5 % 
Variaţii dimensionale după depozitare la cald (DIN 
53377) 

în lungime 0,24 % / în lăţime 0,27 % 

Transmitanţă 88,37 % 

 
Indicaţii de depozitare 
- Nu depozitaţi în lumina directă a soarelui. 
- Când este stocat în stivă există riscul de deformare în lumina directă a soarelui. 
- Protejaţi folia de contaminare cu murdărie şi de stres mecanic. 

 



 

Fişă tehnică 

 
 

Mod de prelucrare 
 
Tăierea: 
- Folia se zgârie şi se sparge pe zgârietură sau se taie. 
 
Despicarea: 
- Fierăstrău circular de mare turaţie, de mână sau fix, cu disc cu dinţi fini, placaţi cu metal 
dur. 
- Se va avea grijă să aibă un sprijin material bun şi se va fixa pentru a evita deteriorarea 
marginilor. 
 
Găurirea: 
- Burgiu guttagliss pentru material plastic (Art.- Nr.: 3410241) 
- Formarea de fisuri la găurire poate duce la spargere. 
- Datorită coeficientului de dilatare, găurile trebuie să fie cu circa 4mm mai mari decât 
diametrul şurubului. 
 
Modelarea: 
- Fără nici un efect termic. 
- Subconstrucţia determină forma şi preia funcţiile statice. 
 
Lipirea şi capsarea: 
- Adeziv special pentru PET. 
- Se folosesc capse mari. 
 
Vopsirea şi tipărirea: 
- Creioane pentru folii din comerţ (Lumocolor), vopsele adecvate  (Window Color) sau 
cerneală tipografică. 
 
Alte indicaţii: 
- Îmbrăcarea suprafeţelor mari (peste als 1 m²) se face obligatoriu prin fixare cu şuruburi. 
- Pentru efecte de sticlă mătuită prin ardere nu acordăm nici o garanţie. 
 
Respectaţi instrucţiunile de montare detaliate din prospectul nostru Nr. 9500200   
www.gutta.com 
 
Garanţie conform CoduluiCivil (german) 
Transparenţa şi flexibilitatea pieselor decupate se reduc mai mult sau mai puţin în timpul 
perioadei de garanţie, în funcţie de influenţa intemperiilor. 
Rezistenţa grindină este foarte limitată. 
 
Sfaturi privind îngrijirea 
Se spală cu soluţie de săpun delicat, burete şi multă apă. 
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