
 

Biuletyn techniczny 
 
 

Biuletyn techniczny 5.1 

Zastosowanie folii Mactac JT 8300 Dot Floors 

Niniejszy biuletyn zawiera szczegółowe informacje dotyczące aplikowania folii Mactac JT 8300 Dot Floors.  

 
JT 8300 Dot Floors to produkt opracowany specjalnie do krótkoterminowych aplikacji promocyjnych,  
na gładkich powierzchniach wewnętrznych. Jego najważniejszą cechą jest zastosowanie technologii klejenia 
punktowego, który sprawia, że folia jest łatwa do aplikowania i usuwania, także dla niewykwalifikowanych  
w tym celu pracowników przy użyciu absolutnie podstawowych narzędzi.  
Dzięki szorstkiej, strukturalnej powierzchni folia ma właściwości antypoślizgowe. Spełnia europejską normę 
DIN EN 13036-4 (ocena PTV 36+). 
 
Należy pamiętać, żeby folię na podłogi aplikować ostrożnie i zgodnie z instrukcjami, co zapewni, że produkt 
zachowa swoje właściwości.  

 
WYMAGANE NARZĘDZIA 

Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie folii będą potrzebne następujące narzędzia: 

➥ Płyn Mactac do czyszczenia powierzchni i usuwania resztek kleju przed aplikacją.  

➥ Miękka, plastikowa rakla z aksamitnym paskiem, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni (opcjonalnie). 

➥ Nie pozostawiająca włókien ściereczka do wyczyszczenia powierzchni.  

 
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI  

Nawet podłoże wydaje się być czyste, przed aplikacją folii należy postępować zgodnie z instrukcjami: 

➥ Oczyścić powierzchnię za pomocą szczotki, aby usunąć kurz, piasek czy żwir.  

➥ Umyć podłogę wodą ze środkiem czyszczącym (np. mydłem), a następnie dokładne spłukać 
powierzchnię, tak żeby nie pozostawić śladów detergentu. Wszystkie pozostałe zanieczyszczenia 
usunie Mactac Cleaner 

➥ Nie dopuścić do wyschnięcia (wyparowania) środka Mactac Cleaner, tylko natychmiast osuszyć 
powierzchnię szmatką niepozostawiającą włókien lub ręcznikiem papierowym, który nie pozostawia 
drobnych pyłków. 

 
Przed rozpoczęciem aplikacji upewnij się, że wszystkie powierzchnie zostały poprawnie oczyszczone i zupełnie 
suche. Podłoże musi być w dobrym stanie.  

 
Powierzchnie aplikacyjne pokryte farbą muszą być całkowicie wysuszone, zgodnie z instrukcjami producenta 
farby, w celu zapewnienia najlepszych rezultatów i uniknięcia problemów z adhezją materiału. 

 
APLIKOWANIE FOLII 

JT 8300 Dot Floors jest przeznaczona do aplikowania jedynie na gładkie, płaskie powierzchnie. Produkt należy  
aplikować na sucho. Należy pamiętać, że w przypadku lekko strukturyzowanych podłoży wszystkie elementy 
folii (także zadrukowana grafika) są bardziej narażone na tarcie. 

 
Aby zapewnić właściwe działanie folii, należy wykonać następujące kroki: 

 
Małe i średnie aplikacje:  

➥ Rozpocznij wyklejanie od umieszczania folii zadrukiem w stronę podłoża i następnie usuń podkład  

wzdłuż jednej krawędzi na powierzchni 2-3cm. 

➥ Odklejony podkład odchyl do tyłu i gdy umieścisz folię we właściwym miejscu dociśnij ją częścią  

z odsłoniętym klejem do podłoża 

➥ Rozpocznij dociskanie folii ręką lub przy użyciu rakli na powierzchni około 10cm od krawędzi, pracując 
w poziomie ruchami od środka na zewnątrz po lewej i prawej stronie folii.  

➥ Dociskaj folię ręką lub przy użyciu rakli jednocześnie usuwając podkład na powierzchni  
około 15-20cm. 



Contact 

Email: contact.mactac@mactac.eu 
Website: www.mactacgraphics.eu 

 

➥Technologia kleju powinna zapewnić, że podczas aplikacji nie pojawią się żadne zafałdowania ani 
pęcherzyki powietrza. Jeśli jednak będzie miało to miejsce bezproblemowo można je usunąć 
przesuwając po powierzchni raklą lub ręcznie. 

➥ Kontynuuj, do wyklejenia całej grafiki.  

➥ Na ostatnich 10cm powierzchni dociśnij dodatkowo folię raklą od środka na zewnątrz, w lewą stronę,  
a następnie w prawą.  

 

W przypadku mniejszych grafik folię można zaaplikować ręcznie, bez pomocy rakli. Zawsze jednak 
upewnij się, że klej kropeczkowy DOT ma kontakt z powierzchnią podłogi dociskając folię do podłoża, 
zwłaszcza w okolicach krawędzi i na narożnikach.  

 
 

Duże aplikacje (metoda zawiasowa): 

➥ Umieść folię razem z podkładem na płaskim podłożu, na którym ma być wyklejona.  

➥ Przyklej wszystkie krawędzie do podłogi za pomocą taśmy. 

➥ Używając tej samej taśmy ułóż “zawias” prostopadle do największej krawędzi pozostawiając 
maksymalnie 1m od najbliższej krawędzi.  

➥ Złóż krótszy bok nośnika na drugą stronę. Zdejmij podkład aż do stworzonego “zawiasu”, a następnie 
go odetnij.  

➥ Rozłóż folię z powrotem na miejsce i pozostaw odstęp między podłożem, aby unikać niezamierzonego 
przyklejenia.  

➥ Zacznij mocno dociskać raklą od środka “zawiasu”, przesuwaj po powierzchni folii od środka na 
zewnątrz, do krawędzi. Przeciągaj raklą po powierzchni równolegle do stworzonego zawiasu.  

➥ Powtórz te same czynności dla drugiej części folii. 

➥ Dzięki technologii kleju kropeczkowego podczas wyklejania folii nie powinny powstawać 
zafałdowania ani bąble.  

 
Aby zapewnić właściwy poziom adhezji na gładkim, płaskim podłoża folie JT 8300 Dot Floors należy 
pozostawić, do zaktywowania kleju, na co najmniej 12 h po aplikacji. Delikatne przejście po wyklejonej folii w tym 
12-godzinnym okresie nie powinno powodować problemów, ale należy zdecydowanie unikać większego ruchu, 
czyszczenia mechanicznego oraz jakichkolwiek czynności powodujących tarcie.  
 
Podczas nakładania folii na płytki podłogowe ważne jest, żeby krawędzie folii były umiejscowione w odległości 
około 10cm od złączeń płytek, tak aby zapobiec podnoszeniu się krawędzi.  

 
Nigdy nie aplikuj folii poniżej temperatury minimalnej określonej w karcie technicznej produktu.  

 

 
KONSERWACJA 

Powierzchnia JT 8300 Dot Floors musi być zawsze czysta, żeby zachować właściwości antypoślizgowe folii oraz 
aby dbać o zadrukowaną grafikę. Folia może być czyszczona za pomocą wody I łagodnych detergentów 
(możliwe delikatne uszkodzenia grafiki- zależnie od zastosowanych atramentów). Użycie przemysłowych 
maszyn czyszczących, chemikaliów, silnych detergentów może znacząco wpłynąć zarówno na poziom adhezji 
foli jak i jakość zadruku.  
 
Wykonuj poniższe czynności, aby zapewnić prawidłowe czyszczenie i suszenie zadrukowanej folii:  

➥ Czyść powietrznię wodą z mydłem a następnie spłucz czystą wodą (tak aby nie zostało śladów mydła 
na powierzchni) 

➥ Osusz powierzchnię niestrzępiącą się szmatką lub ręcznikiem papierowym. Wszystkie krawędzie  
i narożniki muszą być suche, aby zapobiec podnoszeniu się krawędzi i infiltracji wody pod folią.  

 

 
USUWANIE 

JT 8300 Dot Floors może być usunięta bezproblemowo. Nie są do tego wymagane żadne narzędzia.  
 

Wykonaj poniższe czynności, aby mieć pewność, że folia zostanie usunięta prawidłowo.  

➥ Oderwij jedną krawędź lub róg i pociągnij mocno folię, utrzymując kąt nachylenia między 
podłożem a folią ok 60°- 90°.  
➥ Wszelkie ewentualne pozostałości folii można usunąć za pomocą Mactac Remover i ręcznika 
papierowego. 
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CERTYFIKAT ANTYPOŚLIZGOWOŚCI 
 

Dzięki szorstkiej, strukturalnej powierzchni folia Mactac JT 8300 Dot Floors ma właściwości antypoślizgowe,  
które spełniają europejską normę DIN EN 13036-4, zgodnie z Testem Wahadła. 

 
 

Mactac 
JT 8300 Dot Floors 

Tarcie na powierzchniach suchych (PTV-wartość)  
Metoda testu 

Kierunek wzdłużny  Kierunek poprzeczny 

Niezadrukowana PTV 94 (niski potencjał 
poślizgu) 

PTV 88 (niski potencjał 
poślizgu) 

EN13036-4 

Zadrukowana: tusz HP Latex 
831c 

PTV 83 (niski potencjał 
poślizgu) 

PTV 74 (niski potencjał 
poślizgu) 

EN13036-4 

Zadrukowana: Roland Eco-
solvent, max. 2 kolory 

PTV 86 (niski potencjał 
poślizgu) 

PTV 72 (niski potencjał 
poślizgu) 

EN13036-4 

 

 

OGÓLNE WARUNKI 
 

Aby zapewnić właściwe warunki aplikacji:  
➥ Zawsze przetestuj folię w połączeniu z technologią zadruku w rzeczywistych warunkach użytkowania 
zanim przejdziesz do pełnej produkcji.  
➥ Drukowane grafiki narażone na ruch pieszych o wysokiej częstotliwości mogą blaknąć z powodu ścierania 
atramentu.  
➥ Następujące czynniki mogą negatywnie wpłynąć na poziom adhezji produktu: 

- Kurz, brud, utlenianie. 
- Aplikowanie poniżej minimalnej temperatury aplikacji.  
- Użytkowanie folii poza dopuszczalnym zakresem temperatur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCLAIMER 

 
All Mactac statements, technical information and recommendations are based on tests believed to be reliable but do not consti tute a guarantee or warranty. All  
Mactac products are sold with the understanding that the purchaser has independently determined the suitability of such products for its purposes. All Mactac's  
products are sold subject to Avery Dennison's general terms and conditions of sale, see http://terms.europe.averydennison.com 

 
©2019 Avery Dennison Corporation. All rights reserved. Avery Dennison and all other Avery Dennison brands, this publication, its content, product names and codes are 
owned by Avery Dennison Corporation. All other brands and product names are trademarks of their respective owners. This publication must not be used, copied or 
reproduced in whole or in part for any purposes other than marketing by Avery Dennison.  
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