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FIȘĂ TEHNICĂ 

Certificăm că filmul PVC tip "DECOTERM " este fabricat conform normelor cuprinse în documentaţia: "STANDARD DE FIRMA - 
SF-01/DEKOFILM/DT-1, având proprietățile fizico-chimice conform tabelului anexat. 

Parametri U.M.       VALOAREA         

Densitate                   gr / cc 1,295-1,400 

Grosime microni 15 19 25 30 

Lungime (pantalon,semipantalon) m 750 600 450 400 

Lăţime mm  de la 150 mm la 1000 mm ( din 50 în 50 de mm ) 

Contractibilitatea la 110 ºC % 15 ÷ 40 

Temperatura de termocontractare º Celsius 80 ÷ 120 

Tensionare la rupere M Pa 52 - 61 

Elongație la rupere % 94 - 117 

Toleranţă la lăţimea foliei mm ±  25 

Toleranță (greutate si lungime) % ± 5 %   

Toleranță la grosime % pana la 25 microni: ±25%, de la 25 la 40 microni: ±20% 

Culoare - transparentă   transparent - violet 

Compoziţia filmului   policlorură de vinil ( PVC ) 

Diametru tub: mm 76 

Diametru rolã : mm 195 

Condiţii de depozitare 
  

la o temperatură între 5 şi 20 grade Celsius,departe de orice 
sursă de căldură şi protejat de razele solare directe 

Temperatura de sudurã   ºC 100-180 ºC 

Temperatura de înmuiere ºC 60 ºC 

Duritate ºShore 68-73 

Grad de plastifiere % 23 

Sudare prin impuls  s între 4-25 sec 

TERMEN DE GARANŢIE zile 60 zile 

Temperatura de termocontractare este între 80 si 120 grade Celsius şi depinde de: tunelul de termocontractare, 
viteza benzii transportoare, dimensiunea produsului. 

Temperatura de sudare este între 100 - 180 grade Celsius sau în cazul sudurii prin impuls între 4 - 25 secunde, 
depinzând de: grosimea filmului, tipul barei de sudare 

O bună sudare trebuie să taie filmul neted fără sfâşieri sau găuri arse în folie. 
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