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ÉLFÓLIA MŰSZAKI ADATLAP 
Azonosító: CsMA-01 

 
Termék leírása: Melamin (papírvázas) élfólia  
    Melamin (papírvázas) élfólia hátoldalán EVA bázisú ömledék ragasztóval felhordva 
    EVA bázisú ömledékragasztó 
 
Műszaki adatok: 
Általános előírások: 
  A melamin élfólia lehet: vékony/panel/ 0,25-0,29 mm-ig 
      normál/dur/ 0,30-0,40 mm-ig 
      lágy/soft/ íves élre hajlítható 
  A ragasztó: rövid nyitott idejű magas hőállóságú színes vagy natúr színű ragasztó 
 
Minőségi követelmények: 
A ragasztó nélküli és a ragasztózott élfóliáknál sem megengedett a látható élen külső sérülés, benyo-
módás, foltosodás, és nyomdatechnikai hiba. 
A névleges szélességi mérettől való eltérés -0,5 mm lehet egyenletesen, a pozitív méreteltérés nincs 
korlátozva, azonban csak egyenletes lehet. 
A vágott élek sorjázottsága mindkét élen kis mértékben /0,5-0,5 mm/ megengedett, mivel a további 
felhasználás során mindkét él még megmunkálásra kerül. 
Ragasztózott élfóliánál követelmény a hátoldalon a ragasztó egyenletes felvitele, a ragasztó hiány fol-
tokban nem megengedett vonalszerű ragasztó hiány maximum 1mm-ig megengedett. 
Az élfólia tekercsen belüli toldása megengedett: max.2 db/100 m. 
 
Felhasználási terület: 
Normál beltéri viszonyokhoz készített bútoripari termékekbe való beépítésre használható a következők 
figyelembevételével: 

Az élfólia külső látható felének víz és vegyszer állósága megfelelő, de tartós vegyszer vagy vízha-
tásnak áztatásnak nem lehet kitenni, mert az élek mentén a folyadék az élzárt anyagban okoz mara-
dandó alakváltozást! 
A fólia felviteléhez használt ömledéragasztó eredeti tulajdonságát megőrzi, ezért sugárzó hőhatás-
nak folyamatos napsütésnek az éleket kitenni nem lehet, mert az élfólia az élről leválik. 
Az élfólia mechanikai ellenállása karcállósága csekély, de normál használat mellett ez nem igényel 
külön odafigyelést. 

 
Csomagolás, szállítás: 
A ragasztó nélküli és a ragasztózott élfóliát is tekercsben tároljuk, illetve szállítjuk. 
 
Tárolás: 
A tárolás és a szállítás során is be kell tartani a felhasználásnál leírtakat, azaz az élfóliát fedett, időjá-
rás-változásaitól védett helyen kell tárolni. 
Nem szabad sugárzó hőhatásnak folyamatos napsütésnek kitenni, mert a ragasztózott élfólián lévő ra-
gasztó meglágyul majd a hőmérséklet csökkenésekor, újból megszilárdul és a tekercs ezt követően már 
le nem csévélhető, mert összeragadt. 
Por és nedvesség ellen a terméket védeni kell. 
 
  


