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Instrucțiuni pentru aplicare  
 
Adezivul ORALITE® VC 104+ Rigid Grade pentru caroserii poate fi aplicat pe camioanele și remorcile noi sau de 
ocazie a căror caroserie rigidă este vopsită. Pentru suprafete nevopsite, de ex. otel inoxidabil, trebuie si va adresati 
ORAFOL pentru informatii importante. 
 
lnstrumente necesare 
 

• Carpa curata 

• Cutter 

• Racleta acoperita cu o carpa pentru a evita deteriorarea materialului 

• Numai pentru autovehicule de ocazie: hartie abraziva 

• Dizolvant: alcool izopropanol (lPA) 
 
Temperatura de aplicare 
 
Pentru a garanta aderenta perfecta a unui material autocolant, este important sa se verifice ca temperatura suportului 
si a benzii, sa fie intre 15°C si 38°C. Aceasta temperatura va trebui sa fie mentinuta cel putin o ora dupa aplicare. 
Observatie: va recomandam sa pastrati adezivul ORALITE® VC 104+ Rigid Grade pentru caroserii la o temperatura 
ambientala de 23°C. 
 
Pozitionare 
 
Consultati recomandarile din Reglementarea CEE 104 pentru a plasa bine banda pe autovehicul. 
 
Prima etapa: Pregatirea initiala 
 
Autovehicule de ocazie 
Examinati daca autovehiculul poate suporta aceasta aplicare.  
Evitati aplicarea benzii pe gauri, nituri, zone ruginite sau portiuni unde vopseaua incepe sa cada. Banda trebuie 
aplicata pe o suprafata curata, neteda si uniforma. 
 
Observatie: responsabilul cu aplicarea trebuie si verifice daca suportul convine acestei utilizari. 
 
A doua etapa: Curatarea suprafetei 
 
Curatarea consnta in indepartarea prafului si a resturilor de pe suport. Este foarte important ca suprafata si fie curata, 
fara praf si grasime, sa fie neteda cat mai bine posibil. Utilizati o carpa imbibata in alcool izopropanol pentru curatarea 
suprafetei. Nu stergeti decat intr-un singur sens pentru evitarea raspandirii resturilor. Stergeti apoi cu o carpa curata 
inainte de evaporarea produsului. 
Repetati aceasta procedura pand ce suprafata este curata (respectiv carpa nu mai strange nici praf si nici resturi). 
Inaintea aplicarii benzii, asigurati-va ca suprafata este uscata si ca alcoolul izopropanol s-a evaporat complet. 
 
Autovehicule de ocazie 
Autovehiculele de ocazie necesita o etapa suplimentara : odata procesul sus-mentionat este terminat, 
frecati suprafata cu o hartie abraziva apoi curatati din nou cu ajutorul unei carpe curate imbibate in alcool izopropanol. 
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A treia etapa: Alinierea 
Trasati o linie de referinta cu creionul sau aplicati o banda de protectie a adezivului. 
 
A patra etapa: Aplicarea 
Fixati extremitatea benzii pe suprafata (la 20 mm de margine) si dezlipiti o portiune a benzii de 
protectie a adezivului (maxim 1 m) apoi aplicati banda cu ajutorul unei raclete. Faceti la fel pe toata 
lungimea autovehiculului. Evitati sa atingeti partea adeziva a benzii. Odata aceasta operatiune 
terminata, eliminati toate bulele de aer sau pliurile benzii trecand cu racleta pe toata lungimea sa. 
 
Este foarte important ca marginile benzii sa adere perfect la suport. 
 
Examinati banda: nu trebuie si descoperiti nici o bula de aer. Intepati orice eventuala bula cu 
ajutorul unui ac sau a unei lame ascutite si apasati. 
 
Observatie: Toate colturile benzii trebuie sa fie rotunjite cu ajutorul unei foarfeci sau a unei lame 
ascutite. Va recomandam sa le rotunjiti inainte de aplicarea benzii pe autovehicul pentru a nu 
strica suportul. Daca aplicati banda pe orice cadru lateral, puteti sa suprapuneti marginile. 
 
A cincea etapa: Timp necesar pentru lipire 
Va recomandam sa nu deplasati autovehiculul timp de o ora. 
 
 

Instructiuni pentru intretinere 
 
Spalatul manual 
Adezivul ORALITE® VC 104+ Rigid Grade pentru caroserie poate fi spalat manuaI cu o perie moale, 
o carpa sau un burete, utilizand apa cu sapun sau cu un detergent menajer. Clatiti apoi cu apa 
curata. 
 
Spalatul cu presiune 
Spalatul automat sau cel manual standard cu presiune : 

• Presiune maxima 1200 PSI /80 bari 

• Temperatura maxima (apa, detergent) 60°C 

• Unghiul de deschidere recomandat pentru duza 40° 

• Mentineti jetul de curatare la un unghi mai mare de 45°C fata de suprafata 

• Mentineti jetul de curatare la mai mult de 60 cm de material 
 
Daca utilizati agenti de curatare, urmati instructiunile fabricantului in ceea ce priveste dilutia. 
Clatiti din abundenta autovehiculul dupa ce ati utilizat agentul de curatare. 
 
AVIZ IMPORTANT 
In timpul procesului de fabricatie, produsele ORALITE au fost supuse unor teste exigente privind 
calitatea. EIe sunt deci livrate in stare perfecta si fara nici un defect de fabricatie. lnformatia 
publicata privind produsele ORALITE este bazata pe cercetari pe care societatea le estimeaza ca 
fiind fiabile, dar aceasta informatie nu constituie in nici un caz o garantie. Produsele ORALITE sunt 
destinate unei serii, neexhaustive, de utilizari diferite. Cumparatorul trebuie deci sa tina seama de 
caracteristicile produsului pentru fiecare utilizare si va trebui sa-si asume toate riscurile in ceea 
ce priveste utilizarea.  
ORAFOL isi rezerva dreptul de a modifica caracteriticile fara aviz prealabil. 
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