
 

FOLIE KRYMINALISTYCZNO-TECHNICZNE 
Charakterystyka materiału 
Folie kryminalistyczno-techniczne są stosowane do zdejmowania odcisków z różnych przedmiotów i zabezpieczania śladów w praktyce 
kryminalistycznej. 

Wyrób składa się z następujących części: 
– podłoża, 
– warstwy żelatynowej przyjmującej, 
– folii nakrywkowej. 

W zależności od rodzaju zastosowanego podłoża, na które naniesiona została warstwa żelatynowa, produkowane są: 

1. FOLIE KLASYCZNE 

a) Przezroczysta - typ P  
Jako podłoże służy preparowana przezroczysta poliestrowa folia o grubości 0,10±0,02 mm, gramaturze 140–165 g/m2. 
Folia jest pokryta przezroczystą warstwą żelatynową o grubości 0,5–0,6 mm o gramaturze 600±160 g/m2. Przeznaczona jest do 
zabezpieczania śladów na nieznacznie i średnio nierównych powierzchniach. 
Masa całkowita arkusza formatu 13 x 18 cm wynosi 16,0–23,5 g. 

b) Czarna –  typy OC, 2OC, 3OC 
Pokryte są zabarwioną warstwą żelatyny o grubości 0,5–0,6 mm o gramaturze 600±160 g/m2.  
Przeznaczone są do zabezpieczania śladów wywołanych przy pomocy proszków daktyloskopijnych koloru jasnego na nieznacznie i 
średnio nierównych powierzchniach, nadaje się do wykonywania elektronicznych zdjęć i transmisji w sieciach komputerowych 
(system AFIS). 
Poszczególne typy różnią się rodzajem podłoża papierowego o masie całkowitej arkusza zgodnie z poniższą tabelą. 

c) Biała – typy OB, 2OB, 3OB 
Pokryte są przezroczystą warstwą żelatyny o grubości 0,5–0,6 mm o gramaturze 600 ± 160 g/m2.  
Stosowane są do zabezpieczania śladów wywołanych przy pomocy proszków daktyloskopijnych koloru ciemnego na nieznacznie i 
średnio nierównych powierzchniach. 

Poszczególne typy różnią się zastosowaną nośną papierową podkładką o masie arkusza zgodnie z poniższą tabelą. 

Typ Gramatura podłoża 
 [g/m2] 

Rodzaj podłoża papierowego Grubość podłoża 
 papierowego  [mm] 

Masa arkusza 13x18 cm  
[g] 

P 150±10 Poliester 0.100 16.0 - 24.0 

OC, OB 110±8 Papier, obustronnie laminowane PE 0.110 15.5 – 2.0 

2OC, 2OB 226±8 PPaappiieerr,,  oobbuussttrroonnnniiee  llaammiinnoowwaannee  PPEE  0.220 18.0 – 26.0 

3OC, 3OB 160±10 PPaappiieerr,,  bbaarryyttoowwaannee    kkaallaannddrroowwaannee  0.160 19.0 – 27.0 

2OC2, 2OB2 226±8 Papier, obustronnie laminowane PE 0.220 32.0-40.0 

Dla wszystkich typów folii stosowana jest jako folia nakrywkowa przezroczysta niepreparowana folia poliestrowa o grubości 0,10±0,01 mm o gramaturze 100–120 g/m2. 

Modele OC, 2OC, OB, 2OB mają z tyłu laminowaną warstwę polietylenu, która zapobiega wysychaniu lub zawilgoceniu materiału. 

2. FOLIA NA PODKLADZIE GUMOWYM 
a) Czarna – typ 6OC2 
Mają warstwę czarnej żelatyny o grubości 0,6-0,8 mm na gumowej podkładce podstawy o grubości 0,6. Nadają się do skanowania. 
 
B) Biała – typ 6OB2 
Mają białą warstwę żelatyny o grubości 0,6-0,8 mm na gumowej podkładce podstawy o grubości 0,6 mm. Nadają się do rejestrowania 
śladów przy użyciu ciemnych proszków do odcisków palców. 
 

Typ Gramatura podłoża 
 [g/m2] 

Rodzaj podłoża papierowego Grubość podłoża 
 papierowego  [mm] 

Masa arkusza 13x18 cm  
[g] 

6OC2 840±30 Tkanina z gumą po obu stronach 0.600 36.0 - 44.0 

6OB2 840±30 Tkanina z gumą po obu stronach 0.600 36.0 – 44.0 

   Wszystkie typy posiadają przezroczystą folię poliestrową o grubości 0,10±0,01 mm i gramaturze 100-120 g/m2 jako folię kryjącą. 

3. DAKTYLOBOOK 

W skład kompletu wchodzi przezroczysta folia z klasyczną warstwą żelatynową 0.5-0.6 mm, do której przymocowany jest arkusz 
odpowiednio przystosowanego podłoża papierowego o gramarurze 250-280 g/m2 i grubości 0,25-0,35 mm. Odbitka śladu na folii, po 
zdjęciu folii nakrywkowej przeniesie się na odpowiednio przystosowane podłoże papierowe.  W ten sposób ślad zostanie archiwowany 
w odbiciu lustrzanym. 

a) Daktylobook – biały. Do przezroczystej folii przymocowane jest białe, odpowiednio przystosowane podłoże papierowe. 

b) Daktylobook – czarny. Do przezroczystej folii przymocowane jest czarne, odpowiednio przystosowane podłoże papierowe. 

Dla wszystkich typów folii jako folia nakrywkowa stosowana jest niepreparowana folia poliestrowa grubości 0,08±0,01 mm o gramaturze 

100–120 g/ m2. 

 

 



 

Opakowanie użytkowe  
Wszystkie typy folii kryminalistyczno-technicznych są w formatach  13x18, 18x36 i 13x36 cm. Arkusze są przekładane specjalnym 
papierem, który chroni przed uszkodzeniem mechanicznym powierzchni folii. Produkt został wyprodukowany i wprowadzony do obrotu 
zgodnie z systemem jakości zgodnym z międzynarodową normą PN-EN ISO 9001. 

Klasyczne folie w formatach 13x18 lub 13x36 cm – są pakowane do aluminiowych kopert odpornych na wilgoć po 10 arkuszy., 
opakowanie zbiorcze zawiera 10 szt.  kopert, tj. 100 szt. arkuszy. Formaty 18x36 i 13x36 cm są pakowane również po 2 arkusze do 
aluminiowych kopert odpornych na wilgoć. 

Daktylobooks są produkowane w formacie 13x36 cm – są pakowane po 10 szt., całe opakowanie zbiorcze zawiera 33 szt., tj. 330 
daktylobooks. 

 

Składowanie oraz transport 
Folie kryminalistyczno-techniczne należy składować wyłącznie w oryginalnych opakowaniach (max. trzy opakowania na sobie), w 
suchym pomieszczeniu o temperaturze 10 - 30oC oraz wilgotności względnej 40 - 65%. 

Do przewozu wyrobu należy wykorzystywać wyłącznie kryte środki transportu, wyrób przewozić i składować w oryginalnych 

opakowaniach, chronić przed wysoką temperaturą lub mrozem, wilgocią oraz przed uszkodzeniem mechanicznym. 

 

Identyfikacja 

Na potrzeby pobierania odcisków palców i dowodów śladowych laboratoria dochodzeniowo-śledcze akredytowane zgodnie z PN-EN 

ISO/IEC 17025:2005 i analogiczne norm na całym świecie, od 1 stycznia 2007 r. producent wprowadza na tylnej stronie każdej karty 

produktu oznaczenie z następującymi 

– rodzaj produktu, numer emulsji. 
Oznakowanie jest zgodne z wymaganiami, których musi przestrzegać akredytowane laboratorium, które jest niezbędna do celów 
dowodowych laboratoriów kryminalno-śledczych 
 

 


