
Popis:
Fólie: 80 mikronů silná, průhledná, matná fólie z PVC
Lepidlo: čiré
Liner: 120 gsm bílý papír z čisté buničiny, pokrytý z jedné strany PE a silikonem
Dostupná šířka: 1,06 / 1,37 / 1,52m

Výhody:
1. Produkt může být použit po dobu dvou let, efektivněji ochraňuje základní obrazový materiál
2. Snadná po-aplikační údržba
3. Fólie je rovnoměrně laminovaná oproti základnímu obrazovému materiálu, čímž ho zvýrazní a zkvalitní

Aplikace:
Tato fólie je vhodná především pro ochranu základního obrazového materiálu (reklamní tisk, 
značení pro pozemní navádění, vnitřní reklamní tisk, atd.)

Technické informace:
Testovací podmínky: vnitřní teplota 23 ± 2 °C, relativní vlhkost 50 ± 5 %
Povrchy použité pro testování: hliníková, skleněná a ocelová deska.

Podmínky pro skladování: všechny produkty musí být skladovány v originálním balení a v originálním
ochranném materiálu, nejlépe hermeticky uzavřené, maximálně v 6 vrstvách pokud jsou skladovány horizontálně. 
Nevystavujte přímému slunečnímu záření a zdrojům tepla.

Doporučené výrobní prostředí:  teplota 25±5 °C, relativní vlhkost 50±10 %, bezprašný provoz; začátek
laminace až po důkladném zaschnutí tisku.

 Doporučené prostředí pro použití produktu: teplota 25±5 °C, relativní vlhkost 50±10 %, 
povrch musí být čistý, hladký, rovný, zbavený nečistot a prachu.

MONOMER - LAMINOVACÍ FÓLIE

Tloušťka PVC                                        micron                   GB/T6672-2001                                     80±5

Hmotnost lineru                                   g / m2                   GB4669-1995                                        120±10

Hmotnost produktu                            g / m2                    GB4669-1995                                       255±20

Počáteční přilnavost                             N / 25 mm                         FTM 9                                                      ≥11

24h, 180° loupavost                         N / 25 mm                        FTM 1                                                 ≥13

TESTOVANÝ PARAMETR      JEDNOTKY     TESTOVACÍ METODA       PRŮMĚRNÁ HODNOTA

Prostorová stabilita MD                       mm                               FTM 14                                             ≤0.6

Prostorová stabilita CD                        mm                               FTM 14                                              ≤0.5 

Pevnost v tahu MD                          N / 25 mm              GB/T1040.1-2006                                      ≥40

Pevnost v tahu CD                           N / 25 mm              GB/T1040.1-2006                                      ≥35

Rozsah provozních teplot                                                                                                               -20 - +70°C
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MONOMER - LAMINOVACÍ FÓLIE
Podmínky zaručení kvality:
Skladování: 12 měsíců, skladovat v originálním obalu, doporučeno použít během 6 měsíců.
dvouletá garance kvality od data výroby.

Důležité: 
1. Informace uvedené v technickém listu vycházejí z testů, typicky používaných v tomto
odvětví a které považujeme za spolehlivé. Vlhkost vyšší než 70 % bude mít vliv na kvalitu tisku.
2. Tento produkt je opatřen lepidlem a po jeho odstranění mohou zůstávat různé 
zbytky lepidla dle typu povrchu, na němž byl aplikován a dle délky aplikace; doporučujeme
použít vinyl ze stejné šarže pro spojování jednotlivých plátů.
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Popis:
Fólie: 80 mikronů silná, průhledná, lesklá fólie z PVC
Lepidlo: čiré
Liner: 120 gsm bílý papír z čisté buničiny, pokrytý z jedné strany PE a silikonem
Dostupná šířka: 1,06 / 1,37 / 1,52m

Výhody:
1. Produkt může být použit po dobu dvou let, efektivněji ochraňuje základní obrazový materiál
2. Snadná po-aplikační údržba
3. Fólie je rovnoměrně laminovaná oproti základnímu obrazovému materiálu, čímž ho zvýrazní a zkvalitní

Aplikace:
Tato fólie je vhodná především pro ochranu základního obrazového materiálu (reklamní tisk, 
značení pro pozemní navádění, vnitřní reklamní tisk, atd.)

Technické informace:
Testovací podmínky: vnitřní teplota 23 ± 2 °C, relativní vlhkost 50 ± 5 %
Povrchy použité pro testování: hliníková, skleněná a ocelová deska.

Podmínky pro skladování: všechny produkty musí být skladovány v originálním balení a v originálním
ochranném materiálu, nejlépe hermeticky uzavřené, maximálně v 6 vrstvách pokud jsou skladovány horizontálně. 
Nevystavujte přímému slunečnímu záření a zdrojům tepla.

Doporučené výrobní prostředí:  teplota 25±5 °C, relativní vlhkost 50±10 %, bezprašný provoz; začátek
laminace až po důkladném zaschnutí tisku.

 Doporučené prostředí pro použití produktu: teplota 25±5 °C, relativní vlhkost 50±10 %, 
povrch musí být čistý, hladký, rovný, zbavený nečistot a prachu.

MONOMER - LAMINOVACÍ FÓLIE

Tloušťka PVC                                        micron                   GB/T6672-2001                                     80±5

Hmotnost lineru                                   g / m2                   GB4669-1995                                        120±10

Hmotnost produktu                            g / m2                    GB4669-1995                                       255±20

Počáteční přilnavost                             N / 25 mm                         FTM 9                                                      ≥11

24h, 180° loupavost                         N / 25 mm                        FTM 1                                                 ≥13

TESTOVANÝ PARAMETR      JEDNOTKY     TESTOVACÍ METODA       PRŮMĚRNÁ HODNOTA

Prostorová stabilita MD                       mm                               FTM 14                                             ≤0.6

Prostorová stabilita CD                        mm                               FTM 14                                              ≤0.5 

Pevnost v tahu MD                          N / 25 mm              GB/T1040.1-2006                                      ≥40

Pevnost v tahu CD                           N / 25 mm              GB/T1040.1-2006                                      ≥35

Rozsah provozních teplot                                                                                                               -20 - +70°C
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MONOMER - LAMINOVACÍ FÓLIE
Podmínky zaručení kvality:
Skladování: 12 měsíců, skladovat v originálním obalu, doporučeno použít během 6 měsíců.
dvouletá garance kvality od data výroby.

Důležité: 
1. Informace uvedené v technickém listu vycházejí z testů, typicky používaných v tomto
odvětví a které považujeme za spolehlivé. Vlhkost vyšší než 70 % bude mít vliv na kvalitu tisku.
2. Tento produkt je opatřen lepidlem a po jeho odstranění mohou zůstávat různé 
zbytky lepidla dle typu povrchu, na němž byl aplikován a dle délky aplikace; doporučujeme
použít vinyl ze stejné šarže pro spojování jednotlivých plátů.
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