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Scotchgard™ Folia ochronna na lakier serii Pro 

Opis ogólny Folia ochronna 3M™ Scotchgard™ serii Pro służy do ochrony lakieru samochodowego i 
innych delikatnych elementów przed efektami uderzeń kamieni i żwiru, rysami, resztkami od 
owadów, plamami od smoły, asfaltu i chemii motoryzacyjnej oraz przed starzeniem od 
warunków pogodowych, w tym promieniowania ultrafioletowego. 
 
Najważniejsze cechy folii ochronnej na lakier Scotchgard™ serii Pro: 
 Elastyczna bezbarwna warstwa wierzchnia wraz z klejem umożliwiają łatwy montaż na 

chronionych powierzchniach. 
 Najwyższa przezroczystość (bardzo mały udział skórki pomarańczowej). 
 Wysoka i niezawodna skuteczność ochrony. 
 Znakomita odporność na plamy i rysy. 
 „Samoregeneracja” niewielkich uszkodzeń. 

 

Właściwości 
fizyczne 

Produkt  Grubość  

 Folia podstawowa Plus klej Podkład 

SGH6 Pro 0,152 mm 0,203 mm 0,08 mm 
 

Budowa produktu 

 

Powłoka bezbarwna: poliuretan 
Folia: poliuretan 
Klej: PSA, akryl 
Podkład: poliester 
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Zastosowania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cała powierzchnia maski 
Ochrona przed plamami i efektami uderzeń kamieni 
 

Boczki błotników 
Ochrona przed plamami i efektami uderzeń kamieni 
 

Klosze malowane lusterek bocznych 
Ochrona przed rysami i plamami 
 
Krawędzie przy bagażniku 
Ochrona przed uszkodzeniami od przedmiotów 
ładowanych do bagażnika 
 

Zagłębienie pod klamką 
Ochrona przed rysami od kluczyków i biżuterii 
 

Krawędzie drzwi 
Ochrona przed odłupaniem lakieru od uderzenia w 
sąsiedni pojazd na postoju 
 

Listwy i osłony progowe 
Ochrona przed plamami i efektami uderzeń kamieni 
 

Zderzaki 
Ochrona przed plamami i efektami uderzeń kamieni 
 

Krawędź natarcia maski 
Ochrona przed plamami i efektami uderzeń kamieni 
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Właściwości użytkowe 
 

Przyczepność w 
próbie na odrywanie 

Początkowa: po 20 min. w 
temp. pokojowej 

680 N/m  
3,9 lb/in 

Normalna: po 24 godz. w 
temp. pokojowej 

700 N/m  
4,0 lb/in 

Po starzeniu od ciepła: 168 
godz. w temp. 80°C/176°F 

730 N/m 
 4,2 lb/in 

W niskich temperaturach: 
168 godz. w temp. -30°F 

730 N/m 
 4,2 lb/in 

Przy wysokiej wilgoci: 168 
godz. przy 100°F/100% RH 

810 N/m  
4,6 lb/in 

Odporność na 
plamy 

Benzyna bezołowiowa 
Brak odbarwień i utraty 

przyczepności 
Nafta 

Olej przekładniowy 

Próba żwirowa SAE J400 Wynik pozytywny 

Wytrzymałość na 
rozciąganie 

 13 MPa (1885 psi) 

Wydłużenie  > 250% 

Dostępność 
Folie ochronne firmy 3M™ dostępne są bezpośrednio od licencjonowanych dystrybutorów firmy 3M. Informacje o wielkościach 
rolek produktu, minimalnej wielkości zamówienia oraz ogólnych warunkach handlowych można uzyskać od przedstawiciela 
handlowego Działu 3M Automotive. 

Dopuszczalny okres magazynowania 
Rok od dnia odbioru przez klienta, pod warunkiem przechowywania w temperaturze od 40°F do 90°F (4°C – 38°C) i wilgotności 
względnej od 0% do 95%. Zalecane warunki przechowywania: temperatura 72°F (22°C), wilgotność względna 50%. 

Dane kontaktowe 
Informacje o produkcie przedstawione w niniejszej dokumentacji technicznej mają charakter informacyjny. Szczegółowe 
informacje o produkcie oraz pomoc w doborze wyrobu 3M do zamierzonego użytku można uzyskać kontaktując się z 
przedstawicielem obsługi technicznej firmy 3M lub pod numerem telefonu 1-800-328-1684. 

Informacje techniczne: Wszelkie informacje techniczne, zalecenia i inne oświadczenia zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na wynikach 
testów i doświadczeniu uznawanych przez 3M za rzetelne, ale ich dokładność lub kompletność nie jest gwarantowana. 

Użytkowanie produktu: Zależnie od warunków użytkowych skuteczność zastosowania i właściwości użytkowe produktu 3M mogą zmienić się 
pod wpływem szeregu czynników na które firma 3M nie ma wpływu a które zależne są od wiedzy użytkownika i jego sposobu obchodzenia się z 
produktem. Ze względu na wielość czynników, które mogą mieć wpływ na użytkowanie i wydajność produktu 3M użytkownik wyłącznie odpowiada 
za ocenę produktu 3M i określenie jego przydatności dla danego celu i odpowiedniości metody zastosowania. 

Gwarancja, ograniczone prawo do naprawy szkód i zrzeczenie się odpowiedzialności: Jeżeli nie udzielono konkretnej dodatkowej gwarancji 
w dokumentacji produktu 3M lub na opakowaniu poszczególnych produktów, 3M gwarantuje, że każdy produkt 3M spełniał wymagania 
stosownych specyfikacji w momencie wysłania go przez 3M do odbiorcy. 3M NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB 
DOROZUMIANYCH, W TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO DOROZUMIANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO 
OKREŚLONEGO CELU WYNIKAJĄCYCH Z PRAKTYKI POSTĘPOWANIA, ZWYCZAJU, UŻYTKU LUB PRAKTYKI BRANŻOWEJ. Jeśli 
jakikolwiek produkt 3M nie spełnia warunków gwarancji, jedynym i wyłącznym zadośćuczynieniem jest, według uznania 3M, wymiana wyrobu 3M 
lub zwrot ceny zakupu. 
Ograniczenie odpowiedzialności: Poza wyjątkami zakazanymi przez prawo 3M i sprzedający nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub 
zniszczenia wynikające z użycia produktu 3M, zarówno bezpośrednie, pośrednie, szczególne, incydentalne lub wynikowe, bez względu na 
potwierdzające je podstawy prawne, w tym gwarancje, umowy, zaniedbanie lub bezwzględną odpowiedzialność. 

3M i Scotchgard są znakami handlowymi należącymi do 3M Company. 
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