
FOLIE PENTRU PROIECȚIE  
 

FIȘA TEHNICĂ 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 

Folie pentru proiectie din spate ce poate fi aplicată 

pe sticlă sintetică sau naturală. Asigură un contrast 

ridicat pentru imaginile proiectate. Intensitatea 

culorilor se menține. Imaginile proiectate sunt 

vizibile cu o rezoluţie excelentă şi la un unghi larg 

de vizualizare . Oferă un impact vizual optim pentru 

toate nivelurile de luminozitate (pe timp de zi sau 

de noapte). 

 

ALCĂTUIRE 

Suprafața exterioară: 135 µm vinil polimeric 

translucid, fără cadmiu.  

Adeziv: adeziv acrilic de înaltă calitate, pe baza de 

solvent, foarte coeziv şi extrem de durabil.  

Liner: hârtie protectoare albă cu caroiaj albastru, 

135 g/m
2
. 

 

APLICAȚII 

Comunicare vizuala pe ferestre/vitrine pentru 

interior şi exterior. Folia poate fi tăiată la orice 

dimensiune sau formă, obținîndu-se ecrane digitale 

neaşteptate. Produsul poate fi  utilizat de 

asemenea ca un ecran digital de dimensiuni foarte 

mari.  

Folia poate fi utilizată pentru proiecţia din spate a 

materialelor video sau a imaginilor pe: 

-  vitrinele magazinelor, show rooms; 

- săli de expoziţie, standuri/puncte de vânzare, 

mall-uri, magazine; 

- holuri, săli de şedinţe, restaurante; 

- muzee, aeroporturi, gări, etc. 

 

DURABILITATE  

Durata de viață în condiții optime este de cinci ani. 

Această estimare se bazează pe studii de 

îmbătrânire accelerată și expunere în aer liber, în 

condiții de plasare verticală într-o climă temperată. 

Nota: Expunerea la temperaturi ridicate și la lumina 

ultravioletă, precum şi condiţiile din ţările din sudul 

Europei şi de asemenea din regiunile tropicale, 

subtropicale sau deșertice, vor cauza o deteriorare 

mai rapidă. Acest lucru se va întâmpla şi în zonele 

cu grad mare de poluare, în zonele situate la 

altitudini ridicate, sau pentru suprefețele orientate 

către sud sau cu expunere orizontală.  

 

PERIOADA DE VALABILITATE  

Doi ani, în condițiile în care produsul este păstrat la 

temperaturi cuprinse între 15-25°C şi umiditate 

relativă de ± 50%. 

 

PROPRIETĂŢI FIZICE (valori medii)  

Grosime (mm) (Film + adeziv) 0,160 ASTM  

D-645 

Suprafață exterioară 23°C  DIN 53455-5 

Rezistență la tracțiune >50 N/15mm  

Alungire la rupere ≥200 %  

Suprafața adezivă 23°C  FTM 1 

Aderență la smulgere la 180° pe sticlă 

(N/25mm): 

-după 20 min 

-după 24 ore 
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Stabilitate dimensională  FTM 14 

Grad de contracție (48 ore la 70°C) 

(mostră 25cm x 25cm montată pe suport 

din aluminiu) 

< 0.1%  

Domeniu de temperaturi: 

- Aplicare: 

- Funcționare: 

 

+10°C la + 40°C 

- 40°C la + 90°C 

 



Inflamabilitate  ISO 3795 

Mostră montată pe suport din aluminiu: auto-stingere  

Solvenți şi rezistenţă chimică  

Rezistentă la majoritatea uleiurilor şi grăsimilor, combustibili, solvenți alifatici, acizi slabi, săruri şi baze 

 

PRELUCRAREA  

Folia poate fi tăiată cu uşurinţă la orice dimensiune sau formă. Instalarea se realizează prin umezire (a se vedea 

ghidul de aplicare pentru mai multe detalii), pe o fereastră curată şi degresată. Imaginile proiectate pe geamuri 

fumurii sau metalizate vor fi mai puţin vizibile. 

 

 
 

PROIECȚIE VIDEO 

Calitatea imaginii proiectate va depinde de tipul de proiector folosit și de putere acestuia. Pentru proiecții 

interioare, se recomandă utilizarea unui proiector cu o putere de minim 2.000 lumen /m
2
 de folie. Pentru 

proiecții de exterior, se recomandă un minim de 6.000 lumen /m
2
 de folie, iar în lumina directă a soarelui este 

necesară o intensitate de minim 8.000 lumen /m
2
 de folie.  


