Technikai adatlap

TRAFFICFILM 280 BLACK

ISMERTETŐ
TRAFFICFILM 280 BLACK egy monomer, hengerelt 100μ vastag, fehér, fényes PVC fólia, amelyet jól fedő, eltávolítható, fekete akrilos
ragasztóval mázoltak. A fóliát úgy fejlesztették ki, hogy maximálisan megfeleljen a rövid és közepes időtartamú, gépjárműveken
elhelyezett hirdetések minőségi elvárásainak.

TULAJDONSÁGOK
- Kiváló nyomtathatóság, és kezelhetőség.
- A fólia 1 éven belül könnyen és ragasztómaradvány nélkül távolítható el a felületről.
- Könnyen vágható és könnyel ragasztható.
- Kitűnő ár-érték arányt képvisel a rövidtávú hirdetések piacán.

A TRAFFICFILM 280 BLACK fizikai tulajdonságai
Tulajdonság
Vastagság (μm)
Hordozó
Mérettartósság:
Gyors tapadás (N/25mm)
Állandó tapadás (N/25mm)
Tűzállóság
Minimum ragasztási hőmérséklet
Alkalmazási hőmérséklet
Eltávolíthatóság
Polcélettartam ( 22Co; 50-55% relatív páratartalom)
Élettartam

Tesztelési eljárás
FINAT FTM-14
FINAT FTM-9
FINAT FTM-1

Függőleges kihelyezés; nyomatlan

Átlagos értékek
100μ
2
120g/m
0,2%
6
10
önkioltó
o
+8 C
o
o
-20 C és +70 C
< 1év*
2 év
3 év **

* A következő felületek negatívan befolyásolják a TRAFFICFILM 280 BLACK eltávolíthatóságát: polisztirén, nitrocellulózzal festett felületek, ABS
(Acrylonitrile Butadiene Styrene), lágy PVC-k.
** A várható élettartamra vonatkozó becsült előrejelzés nem nyomtatott fóliára vonatkozik, Kelet- Közép Európa országainak területén belül, függőleges
kihelyezés mellett.

FELDOLGOZÁS
Nyomtatási eljárás és tinták
TRAFFICFILM 280 BLACK fólia szélesformátumú, inkjet technológiát használó nyomtatókhoz lett kifejlesztve: oldószeres, eco-oldószeres.
Ragasztás
Kizárólag az un. szárazeljárással történő felragasztást javasoljuk. A vizes eljárással történő kihelyezés esetén a felragasztott anyag
rövid időn belül visszahámlik.
Nyomat védelme
A nyomat fizikális védelme, valamint a használt tinta gyors kifakulásának elkerülése érdekében kérjük, hogy védje meg a grafikát
lamináló fóliával.
Megjegyzés
A TRAFFICFILM 280 BLACK fólia megadott fizikai és kémiai jellemzői számunkra megbízható teszteken alapulnak. Az itt megadott
értékek megközelítő, átlagos értékek, ezért specifikációhoz nem használhatóak fel és nem képezi garancia alapját sem. A szándékunk
az itt megadott adatokkal, hogy jól megközelítő adatokkal segítsük a megfelelő alapanyag kiválasztását. Fenntartjuk a jogot az ismertetett adatok megváltoztatására.
Laminálás, szállítás, kihelyezés előtt mindenképpen győződjön meg a nyomat tökéletes szárazságáról.A hiba elkerülése érdekében
javasoljuk, hogy a nyomatatást követő 48 órán belül ne kezdjen az anyag további feldolgozásához.
A nyomat kihelyezése előtt saját érdekében kiemelten gondosan tisztítsa meg felületet zsírtól, portól, olajoktól, egyéb szennyeződéstől.
Ne ragassza fel a nyomatot málló, önmagából vegyi anyagokat kibocsájtó illetve alacsony felületi feszültségű felületekre!
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