INFORMACJA O USŁUDZE OKLEJANIA FOLIĄ SZYB PRODUKOWANYCH PRZEZ
PILKINGTON IGP Sp. z o.o.

•

Szyby zespolone, lub pojedyncze formatki, na zamówienie klienta mogą być oklejane specjalną folią
w celu ograniczenia ryzyka zabrudzeń szyb w czasie transportu i prac montażowych na elewacji
budynku. Folia oklejająca nie gwarantuje jednak ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi szkła,
porysowaniem szyb i oddziaływaniem agresywnych środków chemicznych.

•

Oklejanie folią, zwane także „foliowaniem”, polega na naklejeniu specjalnej folii na jedną, lub obie,
powierzchnie zewnętrzne szyb. Folia ma słabe własności samoprzylepne, pozwalające na łatwe
usunięcie folii z szyb.

•

Oklejanie szyb folią jest wykonywane jako osobna usługa, niezależna od zamówienia na wykonanie
szyb zespolonych lub pojedynczych formatek szkła.

•

Standardowo, usługa foliowanie szyb jest wykonywana z ograniczeniem do:
foliowanie dwustronne – szyby o masie do 80 kg
foliowanie jednostronne – dla szyb > 80 kg folia może być tylko od strony zewnętrznej
stojaka, na którym jest transportowana szyba

•

Foliowanie szyb jest wykonywane albo na całej powierzchni szyb, albo z pozostawieniem czystego
pasa wzdłuż obwodu szyby, zazwyczaj o szerokości 25 – 30 mm.

•

Pilkington IGP ostrzega o zagrożeniu dla bezpieczeństwa osób i mienia, w przypadku używania
ssawek do przenoszenia szyb oklejanych folią.

•

Folię oklejającą szyby należy usunąć z szyb nie później niż 3 miesiące od daty otrzymania szyb

•

Szyby oklejane folią muszą być przechowywane w miejscach zacienionych i przewiewnych,
zapewniających zabezpieczenie przed deszczem i śniegiem.
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