
Popis:
Fólie: 80 mikronů silná, lesklá fólie z PVC
Lepidlo: šedé, odstranitelné
Liner: 140 gsm bílý papír z čisté buničiny, pokrytý z jedné strany PE a silikonem
Dostupná šířka: 1,06 / 1,37 / 1,52m

Výhody:
1. Vynikající potisk a vysoká stálost barev
2. Výborná rozměrová stabilita po aplikaci
3. Výborná plochost lineru
4. Žádné plýtvání materiálem s měřítkem na lineru
5. Certifikace REACH (No. 1907/2006), ROSH 2.0

Aplikace:
Reklamní polep aut, dekorace, polep PVC desek, vnitřní i venkovní reklama
vhodné pro inkoustový, eko-inkoustový, latexový a UV inkoustový tisk.

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 prostředí pro tisk: teplota 25 ± 5 °C, relativní vlhkost 50 ± 10 %, bezprašný provoz; přesuňte produkt 
do tiskového prostředí 24 h před tiskem; proveďte test tisku před započetím práce; ujistěte se,
že při tisku zůstává dostatek místa na okrajích. 

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

POLYMER - TISKOVÁ FÓLIE

Tloušťka PVC                                        micron                   GB/T6672-2001                                     80±10

Hmotnost lineru                                   g / m2                   GB4669-1995                                        140±10

Hmotnost produktu                            g / m2                    GB4669-1995                                       275±20

Míra lesku 60°                                          %                           GB8807-88                                             ≥75

Počáteční přilnavost                             N / 25 mm                         FTM 9                                                      ≥6

24h, 180° loupavost                         N / 25 mm                        FTM 1                                                 ≥9

TESTOVANÝ PARAMETR      JEDNOTKY     TESTOVACÍ METODA       PRŮMĚRNÁ HODNOTA

Prostorová stabilita MD                       mm                               FTM 14                                             ≤0.6

Prostorová stabilita CD                        mm                               FTM 14                                              ≤0.6 

Pevnost v tahu MD                          N / 25 mm              GB/T1040.1-2006                                      ≥45

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

Rozsah provozních teplot                                                                                                               -20 - +70°C
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POLYMER - TISKOVÁ FÓLIE
Podmínky zaručení kvality:
Skladování: 18 měsíců, skladovat v originálním obalu, doporučeno použít během 12 měsíců.
tříletá 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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