
PPF FUSION (Paint Protection Film) 

Ochranná fólie na lak karoserie 

           

Ochranná fólie PPF Fusion je vyrobena z vysoce elastického termoplastového 

polyuretanového filmu s vysokou odolností proti oděru.

PPF Fusion je fólie určená k ochraně laku karoserií automobilů, autobusů, motocyklů apod. 

včetně jejich částí jako jsou světlomety, nárazníky, zrcátka a další části vozidel, které nejvíce 

trpí poškozením odlétajícími kamínky a štěrkem z povrchu silnic.

Je to extrémně pevná a zároveň velice pružná polyuretanová folie o celkové síle 8 mil (cca 

200 mikronů), která je velmi odolná proti odlétajícím kamínkům, štěrku, chemickým vlivům, 

oděru i drobným nárazům při kolizi automobilu. Svou vysokou odolností chrání poškození 

laku vozidla.

Vrchní vrstva fólie má tak zvaný samo uzdravující efekt, drobné škrábance se samy zacelí, 

případně je můžete lehce nahřát horkovzdušnou pistolí nebo fénem nebo polít teplou vodou.

Fólie je naprosto čirá. Speciální lepidlo je vysoce přilnavé. Fólie je velmi odolná vůči různým 

vlivům včetně UV záření a obsahuje antikorozní polymer, který zabraňuje rzi. Fólie má 

vysoký lesk, je naprosto transparentní, nežloutne, nematuje ani jinak nemění barvu a vzhled.

Fólie je vyrobena tak, že je extrémně ohebná a přilnavá a tím vám umožní rychlejší a 

snadnější instalaci i v obtížných místech, kde je karoserie velmi zakřivená. Fólie se aplikuje 

mokrou cestou za studena (nenahřívá se).

Výhody ochranné fólie PPF Fusion 

• vysoká průzračnost a odolnost, může se použít i na ochranu světlometů

• vysoký lesk, odolnost proti oděru

• samo uzdravující efekt – sama zregeneruje a zacelí drobné škrábance

• samočistící, odpuzuje nečistoty a prach

• odolává UV záření – je barevně stabilní, stářím nežloutne ani nematuje

• dobře se instaluje i na hodně zakřivené povrchy – při správné instalaci nezanechává 

otisky prstů ani přehyby

• lepidlo obsahuje antikorozní polymer

• dlouhodobá trvanlivost (fyzikální vlastnosti polyuretanu jsou dlouhodobě stabilní)

• záruka 7 let



Specifikace - složení

Vrchní transparentní  ochranný film PET  75    Microns

Samouzdravujicí vrstva 12,5 Microns

Aliphatic TPU film 150    Microns

Lep   40    Microns

Ochranný film lepu  

Mytí a údržba

Protože je folie vyrobena ze 100% alifatického uretanu, nevyžaduje žádnou speciální ochranu 

a údržbu. Nedoporučuje se horký vosk, může dojít k poškození fólie! Při použití vysokotlaké 

myčky by měla být tryska v minimální vzdálenosti 80cm a neměla by mířit na okraje folie, 

mohlo by dojít k jejímu odchlípnutí. Pro udržení vysokého lesku výrobce doporučuje 

minimálně 2x do roka použít prostředek následné péče pro polyuretanové filmy a případně 

rozleštit hadříkem z mikrovlákna.

Nemyjte vozidlo po aplikaci fólie minimálně 48 hodin                                                    

Nepoužívejte pigmentované nebo abrazivní vosky nebo vosky obsahující naftu nebo petrolej.


