
Plastizole do różnych zastosowań

Czy to jako funkcjonalna powłoka w codziennym życiu, czy też w  
ekstremalnych warunkach - jak na przykład w salach operacyjnych lub na 
pełnym morzu - albo w formie wykończenia produktów dekoracyjnych, 
takich jak tapety lub tekstylia techniczne: obszary zastosowań naszych 
plastizoli mogą być bardzo zróżnicowane.

Trudnopalność, odporność na promieniowanie UV, właściwości 
antypoślizgowe i uszczelniające to tylko niektóre z wymagań, jakie  
mogą spełnić nasze plastizole. W zależności od warunków  
panujących w obszarach zastosowań, właściwości, jakie nadajemy naszym 
plastizolom można łączyć niemalże bez ograniczeń. Dzięki naszym  
zindywidualizowanym rozwiązaniom możemy realizować Państwa 
najśmielsze pomysły.

Plastisols for various applications

Whether as a functional coating in everyday life, under extreme  
conditions – such as in surgery theatres or on the high seas – or for the 
finishing of decorative products such as wallpaper or technical textiles: 
the areas of application for our plastisols are diverse.   
 
Flame resistance, UV stability, anti-slip or sealing properties are just some 
of the requirements that our plastisols can fulfil. Depending on the  
conditions of the areas of application, the properties that we give our 
plastisols can be combined almost without limit. With our tailor-made 
solutions we can realise your ideas.   
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Państwa korzyści

 +   Zindywidualizowane, gotowe do 
użycia produkty

 + Plastizole kompaktowe lub  
 piankowe do tapet

 + Wysoki standard technologiczny
 + Do stosowania na różnych  

 podłożach
 + Dostosowane do Państwa systemu  

 aplikacyjnego
 + Wysoka stabilność składowania

Your benefits 
  

 +  Customised, ready-to-use products
 + Compact or foaming plastisols for  

 wallpaper 
 + High technological standard
 + For use on various substrates
 + Adapted to your application system
 + High storage stability
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PL A STIZOLE

Próbka produktu: plastizole do 
ogrodzeń. 
Product sample: Plastisols for 
Trapping fences.

FOLCO®

                     SOL



Follmann GmbH & Co. KG  
Heinrich-Follmann-Str. 1 / 32423 Minden / Germany / p + 49 571 9339-0 / e sales@follmann.com / www.follmann.com

+ Produkty na zamówienie, gotowe do   
    użycia 
+ Customised, ready-to-use products

+ Odpowiednie dla różnych systemów   
    aplikacyjnych 
+ Suitable for different application systems

+ Wysoka stabilność składowania 
+ High storage stability

PL A S TIZOLE DO RÓŻ NYCH Z A S TOSOWAŃ  

Jest to wybór naszych standardowych produktów FOLCO SOL z naszej bogatej gamy dla 
różnych procesów powlekania PCV: 

Nazwa Obszar zastosowania

Sitodruk FOLCO SOL S-RSD Pianka do tapet

FOLCO SOL K-RSD Kompaktowy plastizol do gruntowania i 
projektowania

Nazwa Obszar zastosowania

Powłoka FOLCO SOL K-ST transparent Wzmocnienie membran dachowych

FOLCO SOL K-ST black Geotekstylia dla budownictwa

FOLCO SOL K-ST green Kolorowy plastizol do tekstyliów rolniczych

Nazwa Obszar zastosowania

Dipping FOLCO SOL K-T series Wieszaki na płaszcze, medyczne  
zastosowanie plastizolu do cewników

Dalsze informacje i dodatkowe oferty produktów można znaleźć w naszych kartach informacyjnych produktów 
lub skontaktować się z naszymi ekspertami p + 49 571 9339-132 / e pvc-plastisols@follmann.com.

Jesteśmy w stanie dostarczyć prawie wszystkie plastizole wolne od ftalanów. Prosimy skontaktować się z nami i 
przedstawić swoje specjalistyczne wymogi. 


