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Βασικές παρατηρήσεις.
Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν την εφαρμογή των
αυτοκόλλητων μεμβρανών ORACAL για εσωτερικούς
τοίχους.
Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε
αυτοκόλλητες μεμβράνες επιγραφών σε εσωτερικούς
τοίχους, ανατρέξτε στις αντίστοιχες οδηγίες εφαρμογής.
Επίσης, ένα θέλετε να χρησιμοποιήσετε εκτυπωμένες
αυτοκόλλητες μεμβράνες, ανατρέξτε στις αντίστοιχες
οδηγίες εφαρμογής των αυτοκόλλητων ψηφιακής
εκτύπωσης.
Η Orafol προτείνει την χρήση υλικού από το ίδιο
αριθμό παραγωγής για μια συγκεκριμένη εφαρμογή,
ώστε να υπάρχει ομοιογένεια στην χρησιμοποιημένη
ποσότητα μέτρων/ρολών.
Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, προτείνεται η διεξαγωγή
τεστ στα υλικά διαφορετικών αριθμών παραγωγής ώστε
να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν τυχόν διαφορές κατά την
επεξεργασία & εφαρμογή των μεμβρανών.
Σε κάθε περίπτωση προτείνεται η καταγραφή των
αριθμών παραγωγής ανά εφαρμογή για να υπάρχει
ένα στοιχειώδες ημερολόγιο χρήσης σε περίπτωση που
χρειαστεί.
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Αποθήκευση & επεξεργασία.
Οι αυτοκόλλητες μεμβράνες ORACAL, ORAMASK,
ORALITE & ORATAPE προμηθεύονται σε ρολά των 5
έως 50 μέτρων, τα οποία πρέπει να αποθηκεύονται κατά
προτίμηση σε όρθια θέση, διαφορετικά, σε κάθετη θέση
σε ράφι, χωρίς να έρχονται σε επαφή με αυτό ή μεταξύ
τους.
Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι στεγνός
και δροσερός, ενώ τα ρολά να είναι οπωσδήποτε
προστατευμένα από το φως του ήλιου ή συσκευές
θέρμανσης.
Πριν την επεξεργασία τους τα αυτοκόλλητα πρέπει να
βρίσκονται για λίγη ώρα στις συνθήκες υγρασίας &
θερμοκρασίας της τοποθεσίας εφαρμογής, οι οποίες
είναι ιδανικά 40-50% και 18-22°C αντίστοιχα.
Υπερβολικές διακυμάνσεις των παραπάνω συνθηκών
μπορεί να οδηγήσουν σε διαστολή ή συρρίκνωση
του προστατευτικού φορέα (liner). Αυτό θα έχει ως
αποτέλεσμα το υλικό να μην είναι 100% επίπεδο και να
δημιουργηθούν στρεβλώσεις στις κοπές κατά μήκος ή
πλάτος.
Παρακαλείστε να διαβάζετε τις οδηγίες αποθήκευσης
για κάθε αυτοκόλλητο, οι οποίες αναγράφονται στο
φύλλο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.
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Προετοιμασία
της επιφάνειας εφαρμογής.
Οι υψηλής ποιότητας κόλλες που χρησιμοποιούνται
στα αυτοκόλλητα ORACAL διαθέτουν άψογες ιδιότητες
επικόλλησης σε κάθε καθαρή, επίπεδη επιφάνεια
εσωτερικού χώρου, η οποία έχει πλήρως καθαριστεί από
τυχόν λάδια, κερί ή σιλικόνες.
Σε περίπτωση που η επιφάνεια επικόλλησης έχει βαφτεί,
πρέπει να έχει στεγνώσει πλήρως, ενώ προτείνεται
η χρήση βαφής τοίχου υψηλής ποιότητας (το χρώμα
πρέπει να πληροί τουλάχιστον την προδιαγραφή DIN
EΝ 133000).
Εάν κριθεί απαραίτητο, ο τοίχος πρέπει να καλυφθεί
με άβαφτη ταπετσαρία τοίχου, ανεξαρτήτως ποιότητας
(χαρτί, πλαστικό κτλ).
Το αυτοκόλλητο εφαρμόζεται στεγνό, χωρίς την χρήση νερού.
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Η εφαρμογή αντενδείκνυται στις παρακάτω
περιπτώσεις:
‣ Έντονα σαγρέ επιφάνειες
‣ Άβαφτες ή μη επιστρωμένες επιφάνειες (μπετόν,
τσιμέντο, σοβάς)
‣ Πρόσφατα βαμμένες επιφάνειες που δεν έχουν
στεγνώσει πλήρως
‣ Επιφάνειες με σκόνη ή άλλες ακαθαρσίες (νικοτίνη,
λάδι κτλ.)
‣ Δωμάτια με υγρασία (π.χ. μπάνιο, γκαράζ) ή απλά
τοίχοι με επιφάνειες που έχουν υγρασία
‣ Δύσκολες επιφάνειες για επικόλληση (π.χ. τοίχος με
παλιά ταπετσαρία)
‣ Αφήστε αρκετή ώρα την βαφή ή την επίστρωση του
τοίχου να στεγνώσει καλά (δείτε τις οδηγίες χρήσης
του υλικού που χρησιμοποιήσατε) και καθαρίστε την
επιφάνεια επικόλλησης μόλις πριν την εφαρμογή του
αυτοκόλλητου, καθώς σκόνη ή άλλα μικρά σωματίδια
μπορούν πολύ γρήγορα να συσσωρευτούν πάνω στην
επιφάνεια εφαρμογής.
‣ Τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού της
επιφάνειας εφαρμογής επιτυγχάνονται με την χρήση
ενός στεγνού πανιού από συνθετικές ίνες.
‣ Κατά τον καθαρισμό δώστε ιδιαίτερη έμφαση στα
σημεία όπου βρίσκεται το περίγραμμα του γραφικού
που θα εφαρμόσετε.
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Αφαίρεση.
Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και της επιφάνειας
εφαρμογής πρέπει να είναι τουλάχιστον στους 20°C
πριν την αφαίρεση των αυτοκόλλητων μεμβρανών.
Με την χρήση ενός μαχαιριού ή κοπιδιού σηκώστε
προσεκτικά την μια άκρη της μεμβράνης.
Έπειτα αφαιρέστε αργά και σταδιακά την μεμβράνη
τραβώντας την σε γωνία 180° από την επιφάνεια
εφαρμογής.
Η θέρμανση της μεμβράνης με ένα πιστόλι θερμού
αέρα καθώς τραβάτε την μεμβράνη θα διευκολύνει την
διαδικασία αφαίρεσης.
Εάν η μεμβράνη που αφαιρείται είναι πολύ παλιά,
ενδέχεται να μείνει μια μικρή ποσότητα υπολείμματος
της κόλλας στην επιφάνεια, το οποίο αφαιρείται εύκολα
με υγρό αραίωσης για βερνίκι.
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Η θέρμανση της
μεμβράνης με ένα πιστόλι
θερμού αέρα καθώς
τραβάτε την μεμβράνη
θα διευκολύνει την
διαδικασία αφαίρεσης.

Οι παραπάνω πληροφορίες βασίζονται στην γνώση και εμπειρία μας.
Δεν έχουμε καλύψει όλες τις πιθανές περιπτώσεις εφαρμογής των μεμβρανών.
Σε ειδικές περιπτώσεις απαιτείται η εξειδικευμένη γνώση και οι ικανότητες
ενός επαγγελματία επιγραφοποιού. Λόγω των ποικίλων πιθανών παραγόντων
που μπορούν αν επηρεάσουν τις μεμβράνες κατά την χρήση και εφαρμογή,
προτείνουμε την διεξαγωγή τεστ των προϊόντων σε εξειδικευμένου τύπου
εφαρμογές. Από αυτές τις πληροφορίες δεν προκύπτει καμία νομικά δεσμευτική
εγγύηση όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων της Orafol.
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