
M
űs

za
ki

 a
da

tl
ap

 
20

20
 m

ár
ci

us

ANYAGÖSSZETÉTEL
A Skyfol PPF Shadow Light fólia egy biológiailag lebontható poliészter bázisú, alifás termo poliuretán fólia. Mivel narancsbőrösödés-,  
sárgulásmentes és UV ellenálló, széles körben alkalmazzák kültéri járművek felületvédelmére. 

A FÓLIA SZERKEZETE

FÉNYES FELÜLETZÁRÓ RÉTEG 10 µm

MÉLYSZÍNEZETT TERMO  
POLIURETÁN 150 µm

RAGASZTÓRÉTEG 35 µm

VÉDŐRÉTEG (LINER)  85 µm

A Skyfol PPF Shadow Light egy színezett, poliure-
tán, karosszériavédő fólia amely megváltoztatja  
a lámpa színét, miközben maximális védelmet 
nyújt a víznyomok, rovarok, madár-ürülékek, köz-
úti olajok, füst és szennyezés okozta sárgulás el-
len. Kiváló ütésálló tulajdonságaival védi a fény-
szórókat a repedések, a karcolások és az autómosó 
kefék ellen. Tökéletes a fénye valamint teljesen 
sima a felülete, akár a fényezésnek. Világosszür-
ke árnyalatú, kimagasló hidrofób tulajdonságá-
nak köszönhetően tisztítása nagyságrendekkel 
egyszerűbb, mint a korábbi technológiai meg-
oldásoké. Speciális bevonatának köszönhetően  
öngyógyító is, így a mikrokarcok, melyek mattít-
ják a felületet eltűnnek belőle.

A SPECIÁLIS FELÜLETKEZELÉS  
TULAJDONSÁGAI

PPFShadow Light

karosszériavédő fólia

 SuperGloss

különleges gyártástechnológiájá-
nak köszönhetően a felületi fénye 
tökéletes, így teljesen egybeolvad 
a fényezéssel

 DuraShield

magas minősége tökéletesen 
ellenállóvá teszi a külső környe-
zettel szemben

 H2ORepel 

vízlepergető tulajdonságának 
köszönhetően a felülete könnyen 
tisztítható

 GravelGuard

megvédi a lámpát a kőfelverődé-
sektől, valamint egyéb fizikai be-
hatásoktól

 ScratchCure

szabadalmaztatott felületi bevo-
natából a mikrokarcok eltűnnek

  StainResist

a felületi bevonat nem engedi 
a szennyeződéseket a mélyebb 
rétegekbe, így a foltok könnyen 
eltávolíthatók 



MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK ÉS ADATOK

Poliuretán fólia vastagsága: 150 mikron 

Taber szerinti dörzsállóság: <3,5 g / 1000 g (ASTM D – 1044)

Fényesség: > 90

Szakítószilárdság: 352kg/cm²

Nyúlás a szakítási pontig:  110%

Ragasztó: eltávolítható, áthelyezhető, nem 
sárguló akril réteg

Ellenállóság:
a fólia ellenáll az autóknál 
használatos, szokásos  
üzemanyagoknak

Eltarthatóság: 1 év, optimális tárolás 22°C, 50% 
relatív páratartalom

GARANCIA
A telepítő a kivitelezett munkára 3 év garanciát vállal.  
A garancia a fólia felválására, szétválására, buborékosodá-
sára, sárgulásmentességére és ragasztóhibáira vonatkozik. 
A garanciavállalás kezdete a telepítésről kiállított számla 
dátuma. A garancia kizárólag eredeti, gyári fényezésre tör-
ténő telepítés esetén él. A garancia nem átruházható, kizá-
rólag az eredeti vásárlóra vonatkozik.

VÁRHATÓ ÉLETTARTAM: 
A fólia várható élettartama 5 év. 

A fólia várható élettartama sárgulásmentességre és felület 
repedés mentességre vonatkozik. Az anyaghibákra vissza-
vezethető problémák esetében a Skyfol vállalja az alapanyag 
cseréjét. A kárrendezés értéke nem haladhatja meg a ter-
mék értékesítésére vonatkozó számlán feltüntetett bruttó 
vételár értékét. A garancia nem vonatkozik a nem megfelelő 
használat, balesetek, szakszerűtlen telepítés és a termék 
normál elhasználódása miatti károkra, valamint a kövek és 
úttörmelékek okozta horpadásokra. A fólia fényszóróra való 
telepítése előtt tájékozódjon a helyileg érvényes törvényi 
előírásokról, melyek régiónként eltérőek lehetnek. A Skyfol 
a fényszórókra telepített PPF Shadow Light anyagra nem 
vállal garanciát, illetve az ezzel kapcsolatos büntetésekért 
sem terheli semmiféle felelősség.

A karosszériavédő fólia megrendelhető a közzétett  
hivatalos Skyfol forgalmazóknál (www.skyfol.hu). Minden 
esetben konzultáljon a Skyfol illetékes képviselőivel, ahol 
tájékozódhat a tekercsméretekről, a minimálisan megren-
delhető mennyiségekről, árakról és az egyéb üzleti felté-
telekről

KAPCSOLAT:
A termék kiválasztására és alkalmazására vonatkozó műsza-
ki segítségért látogasson el a www.skyfol.hu weboldalra!

MŰSZAKI ADATOK: 
a jelen adatlapban szereplő műszaki adatok, ajánlások és más kijelentések általunk meg-
bízhatónak ítélt teszteken és tapasztalati úton szerezett adatokon nyugszanak, melyek 
pontosságát és teljességét azonban nem garantáljuk.

TERMÉKFELHASZNÁLÁS: 
a tényleges felhasználás során számos, a Skyfol által nem kontrollálható, csak a fel-
használó tudomásában levő tényező is hatással lehet a termék teljesítményére. A ter-
mék teljesítményét befolyásoló tényezők sokféleségéből adódóan teljes mértékben a 
felhasználó felelőssége arról megbizonyosodni, hogy a tényleges felhasználási módra 
a fólia alkalmas-e.

TERMÉKBIZTONSÁG: 
a termék egy visszamaradó, oldószeres szaggal rendelkező uretán fólia, mely azonban a 
normál felhasználás mellett nem bocsát ki veszélyes kémiai anyagokat.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA: 
a törvényi tilalmak kivételével a Skyfol nem vonható felelősségre a Skyfol termékkel 
kapcsolatos bármilyen, közvetlen, közvetett, speciális vagy járulékos  veszteségért vagy 
kárért, tekintet nélkül a jogilag foglalt (garanciában, szerződésben) feltételektől, gondat-
lanságból és objektív felelősségből adódó tényezőktől.
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karosszériavédő fólia


