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PRODUCTOMSCHRIJVING 
PMF 8219 is een hoogwaardige, gekalanderde 
polymeer vinyl film. Deze film is speciaal ontwikkeld 
voor gebruik in de automotive en andere industrië-
en en wordt toegepast voor verduistering, dorpel-
bescherming en steenslagbescherming. Ze staan 
ontwerpers en designers toe de lakprocessen te 
verminderen en brengen de film aan op oppervlak-
tes die kwetsbaar zijn voor steensplinters of kras-
sen en gebruiken de film om unieke producten en 
modellen te creëren.  
 
TOEPASSINGEN 
Voor A/B/C pilaren, raamprofielen, decoratie en 
wielkasten. 
 
LEVENSDUUR  
>7 jaar, de verwachte levensduur is gebaseerd op 
versnelde verouderingsproeven en buitenopstellin-
gen en onder condities die ervaren worden als 
"normaal" gematigde klimaatzones. Blootstelling 
van de film aan ultraviolet licht en hoge temperatu-
ren, alsmede het gebruik op grote hoogte en in een 
vervuilde omgeving, kunnen een snellere veroude-
ring van de film veroorzaken. Sommige klimaatsoor-
ten kunnen de levensduur van de film negatief 
beïnvloeden. Denk daarbij aan landen met een 
woestijnklimaat, een tropisch en/of subtropisch 
klimaat. 
 
HOUDBAARHEID 
2 jaar, uit direct zonlicht en bij een temperatuur van 
23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid in een 
gesloten verpakking. 
 
FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 
Dikte film ISO 4591:1992 
190 micron 
Dikte kleefstof  ISO 4591:1992 
40 micron 
Kleefstof type  
heldere permanente Cross-Linked acrylaat. 
Rugpapier  
lay-flat 140gsm 
Treksterkte  ISO 527:1996 
>13.5N/mm² 
Elongatie vermogen  ISO 527 :1996 
>50% 

Eigenschappen kleefstof FINAT FTM1 
peeltest 90° op roestvrij staal 
na 20 minuten: 550 N/Meter 
peeltest 180° op roestvrij staal 
na 20 minuten: 730 N/Meter 
peeltest 180° op roestvrij staal 
na 24 uur: 830 N/Meter 
Afschuif weerstand (25x25mm) FINAT FTM8 
>16 uur 
Dimensionale stabiliteit FTM14 
Krimp na 48 uur bij 70°C – 150x150mm  
op aluminium aangebracht: <0.5mm 
Glans 60°  ASTM 523-89 
niet ter beschikking 
Brandbaarheid 
zelfdovend 
Kunstmatige verwering  QUV 
>1,000 uur 
Splijt test PMF ST 22 
niet ter beschikking 
Temperatuurbereik  op schone, droge oppervlaktes 
Aanbrengtemperatuur: +8°C tot +50°C 
Aangebracht: -40°C tot +90°C 
Kleefeigenschappen 
peeltest 180° op verschillende substraten voor 24 
uur bij 23°C: 
aluminium – onbehandeld: 1,215 N/Meter 
aluminium – geanodiseerd: 1,190 N/Meter 
roestvrij staal: 830 N/Meter 
chroom staal: 900 N/Meter 
polyuretaan: 560 N/Meter 
glas: 830 N/Meter 
acrylaat: 830 N/Meter 
ABS: 760 N/Meter 
 
CHEMISCHE BESTENDIGHEID 
PMF 8219 is bestand tegen de meeste oliën en 
vetten, aliphatische oplosmiddelen, zwakke zuren, 
zouten en alkaliën. 
Bij benzine wordt het na 1 uur bij 23°C een zeer 
licht en verzachtende film. 


