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Instrucțiuni pentru aplicare  
 
ORALITE® VC 104+ Curtain Grade Segmented (calitate pentru prelate, segmentata) poate fi aplicata pe camioane si 
remorci cu prelate din PVC noi si vechi.  
lmportant: Garantia ORAFOL este aplicabila numai pentru prelatele noi. 
 
Prelate 
Performanta adezivului va depinde in mare masura de suprafata prelatei. Fiecare tip de prelata trebue evaluat 
individual pentru a decide daca este adecvat. Partea grafica imprimata prin tehnica digitala/ ecran/ sablon si folosind 
straturi transparente sau lacuri pentru durabilitate sporita trebuie evaluate pentru aderarea ORALITE® VC Curtain 
Grade Segmented (calitate pentru prelate, segmentata). ORAFOL nu accepta nici o responsabilitate pentru aderenta 
slaba pe straturile transparente sau pe prelatele pre-tratare. Este responsabilitatea celui care aplica sa se asigure ca 
prelata este adecvata pentru aplicare. 
 
Unelte necesare 
 

• Cerneala si/ sau banda de mascare 

• Carpe curate 

• Cutit utilitar sau foarfeca 

• Racleta cu manson pentru evitarea zgarierii materialului 

• Agent de curatare: Alcool izopropilic (lPA) si/ sau apa cu sapun 

• Numai prelate folosite:Tampon abraziv 
 
Temperatura de aplicare 
Pentru asigurarea adeziunii corecte intre banda si prelata, materialele trebuie aplicate atunci cand atat prelata cat si 
banda au temperaturi intre 15°C gi 38°C. Temperatura trebuie sa fie constanta cel putin o ora dupa aplicare.  
NB! Se recomanda ca ORALITE® VC 104+ Curtain Grade Segmented (calitate pentru prelate, segmentata) sa fie 
depozitata la temeraturi cuprinse intre 15°C si 28°C . 
 
Unde se aplica 
Se recomanda pozitionarea benzii cu minimum 5 cm deasupra cataramelor. Folositi ghidul prevazut in Regulamentul 
ECE 104 pentru a va asigura ca banda este in general pozitionata corect pe autovehicul. Verificati www.ece104.com 
pentru informaiii suplimentare. 
 
Pasul 1: Pregatirea initiala 
Banda poate fi aplicata fie pe o suprafata plana, fie tensionata pe remorca. Pe o suprafata plana, tensionati usor 
prelata la ambele capete, asigurandu-va ca suprafata prelatei este plana. Un exemplu al modului in care sa faceti 
acest lucru este sa asezati o greutate pe ambele capete ale lungimii prelatei. 
Cand se aplica pe o remorca, pozilionati o scandura in spatele prelatei pentru a va asigura ca se poate aplica o 
presiune suficienta la folosirea racletei. Acest lucru se face cel mai usor prin folosirea cel putin a doua persoane 
pentru realizarea aplicarii. 
Se recomanda ca prelata si nu fie supratensionata in timpul aplicarii. 
 
Prelate folosite: 
Studiati prelata folosita pentru a stabili caracterul adecvat aplicarii, evitati aplicarea peste sfasieri, orificii sau reparatii. 
NB! Este responsabilitatea celui care aplica sa se asigure ca prelata este adecvata pentru aplicare. 
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Pasul 2: Curatarea suprafetei 
Scopul curatarii prelatei este de a indeparta orice murdarie sau contaminare. Este foarte important ca suprafata sa nu 
aiba urme de murdarie sau vaselina si ideal, ca suprafata sa fie neteda. Folositi o carpa curata cu alcool izopropilic 
pentru a sterge suprafala intr-o singura directie, evitand astfel raspandirea contaminarii. Cu o carpa curata si uscata, 
stergeti agentul de curitare inainte de evaporare. Repetati acest proces pana cand suprafata este curata, adica pana 
nu se mai poate constata vizual transferul murdariei sau al contaminarii pe carpa. Pentru prelate cu straturi de 
acoperire care reactioneaza negativ cu alcoolul izopropilic, se recomanda apa cu sapun (98% apa, 2% sapun). 
Asigurat-va ca suprafata este uscata, iar alcoolul izopropilic sau apa cu sapun s-au evaporat complet inainte de a 
incepe aplicarea. 
 

 
Prelare folosite 
Pentru prelate folosite este necesar un pas suplimentar: Dupa incheierea procesului de curatare de mai sus, stergeti 
prin abraziune suprafata cu un tampon abraziv si curatati din nou cu o carpa curata cu alcool izopropilic. 
 
Pasul 3: Alinierea 
Marcati cu creionul o linie de ghidare sau aplicati o banda de mascare. Nu folositi linii trasate cu creta sau alte metode 
care ar putea lasa reziduuri pe suprafata. 
 
Pasul 4: Aplicarea 
Desprindeti protectia adeziva de pe primul segment si fixati pe suprafata de aplicare cu ajutorul racletei. Evitati 
atingerea adezivului expus dupa indepartarea protectiei. 
 
Pasul 5: Timp de lipire 
Materialul aplicat trebuie sa ramana la temperaturi cuprinse intre 15°C si 38°C cel putin o ora dupa aplicare (o ora 
pentru temperaturi de aplicare de 27°C si mai ridicate, perioade mai lungi pentru temperaturi mai mici). 
Daca se aplica direct pe camion, se recomanda ca autovehiculul si nu fie deplasat si/ sau prelata si nu fie plisata sau 
deschisa in aceasta perioada. 
 
Pasul 6: Dupa aplicare 
Dupa incheierea procesului de aplicare, trebuie sa aveti grija la rularea prelatei pentru asigurarea ca nu exista pliuri 
ascutite sau indoituri. 
 
Depozitare 
Toate rolele, inclusiv rolele folosite, trebuie depozitate in ambalajul original, asezate plan, rulate strans pe un miez de 
3" si prinse cu banda. Depozitati intr-un spatiu curat si uscat, in care sa nu fie supuse actiunii luminii directe a 
soarelui. Depozitati Ia temperatura camerei de 23°C si 50% umiditate relativa. 
 
 

Instructiuni de ingrijire 
 
Spalare manuala 
ORALITE® VC 104+ Curtain Grade Segmented (calitate pentru prelate, segmentata) poate fi spalata manuaI cu 
peria, carpa sau cu un burete cu apa, sapun sau detergent, dupa care se clateste cu apa curata. 
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Spalarea cu presiune 
Spalarea automata a camioanelor / automobilelor cu spray-ul manual standard la presiune inalta: 
 

• Presiune maxima 1200 PSI /80 bari 

• Solutia maxima apa / spalare 60°C 

• Dimensiunea orificiului conului duzei de 40° 

• Perdeaua sau jeturile de apa nu vor avea un unghi mai mare de 45 °C fata de perpendiculara la suprafata 
marcata 

• Tineti jetul de curatare la minimum 60 cm fata de material 
 
Cand folositi agenti de curatare, respectati instructiunile producatorului pentru dilutie. Clatiti bine dupa inmuiere. 
 
Important: Nu folositi solventi pentru curatarea benzii, deoarece acestia pot avea un efect negativ asupra produsului. 
Daca sapunul sau detergentul nu curata suficient pelicula, frecati cu grija cu o carpa inmuiata in alcool izopropilic 
pentru indepartarea petelor. 
 
NOTA IMPORTANTA 
Toate produsele ORALITE sunt supuse unui control atent al calitatii pe intreg procesul de productie si sunt garantate 
ca fiind de calitate adecvata punerii pe piata si fara defecte de productie. Informatiile publicate referitoare la produsele 
ORAFOL se bazeaza pe cercetare, pe care Compania o crede de incredere, cu toate ca asemenea informatii nu 
constitutie o garantie. Datorita varietatii de utilizari a produselor ORALITE si a dezvoltarii continue a noilor aplicatii, 
cumparatorul trebuie sa tina cont cu atentie de caracterul adecvat si performanta produsului pentru fiecare utilizare 
intentionata, iar cumparatorul isi va asuma toate riscurile referitoare la asemenea utilizare. 
Toate specificatiile sunt supuse schimbarii fara previz. 
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