Folie lichidă
pentru protejarea
temporară a suprafețelor
www.octapeel.ro

Previne deteriorarea
accidentală a suprafețelor
Octapeel este o folie de protecție
lichidă, transparentă, destinată
protejării ferestrelor și a altor suprafețe
neporoase care pot ﬁ expuse distrugerii
sau deteriorării accidentale pe durata
lucrărilor de construcție.
După aplicarea Octapeel,
rezultatul este o acoperire
elastică, durabilă și rezistentă,
care va proteja complet
suprafețele pe care este aplicată.
Octapeel protejează suprafețele
împotriva murdăriei, vopselei,
tencuielii, zgârieturilor, petelor
de sudură sau a altor distrugeri
accidentale.

Octapeel este rezistent
la ploaie, îngheț,
expunere la radiații UV
și abraziune mecanică.
La ﬁnalizarea lucrărilor,
Octapeel se îndepărtează cu
ușurință, iar suprafețele vor
rămâne curate și strălucitoare.
Octapeel este un produs
pe bază de apă, non-toxic,
fără compuși volatili
organici, obținut 100%
din materiale reciclate.

Ușor de aplicat
Octapeel se poate aplica cu pensula, trafaletul sau pompa pe majoritatea
suprafețelor, cum ar ﬁ sticlă, metal, lemn, plastic, ceramică, aluminiu,
beton, piatră naturală etc.
Octapeel se aplică într-un strat sau două, în funcție de suprafața
pe care este folosit.
Timpul de uscare poate varia între 2 și 6 ore, în funcție de grosimea
stratului aplicat, precum și de temperatura exterioară.

Rezistent
Acoperirea rezultată după aplicarea
Octapeel va proteja suprafața împotriva
zgârieturilor, vopselei, stropilor de ciment,
murdăriei, petelor de sudură sau a altor
deteriorări accidentale.
Octapeel poate ﬁ aplicat, de asemenea, și
pe pardoseli sau alte suprafețe expuse
traﬁcului pentru a asigura protejarea
acestora împotriva zgârieturilor sau a
deteriorărilor.
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Ușor de îndepărtat
La ﬁnalizarea proiectului, Octapeel se
îndepărtează cu ușurință, lăsând în
urmă o suprafață curată. Nu necesită
curățare suplimentară și nu lasă
reziduuri pe suprafață.

Beneﬁciile utilizării:
Reduce semniﬁcativ costurile provocate de daunele accidentale
Se aplică pe majoritatea suprafețelor, inclusiv suprafețe minerale
Economisește timp și bani
Reduce costurile asociate forței de muncă
Utilizabil atât la interior, cât și la exterior
Simplu de aplicat, cu trafaletul, cu pensula sau cu pompa
Rezistant inclusiv împotriva abraziunilor mecanice.
Ecologic – nontoxic, noninﬂamabil, 100% reciclabil
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