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FOLIE ELECTROSTATICĂ W15R / T15R

GUANDONG

DESCRIERE
Folie electrostatică, din PVC, monomerică, fără adeziv.

DOMENIU DE UTILIZARE
Creată pentru aplicații indoor și outodoor pe termen mediu, pentru suprafete din sticlă și suprafețe netede din
metal: vitrine de magazine, baruri, restaurante, birouri, ferestre, cabine de duș, decorări auto, etc. Potrivită

pentru print digital.

METODA DE IMPRIMARE
Solvent, eco-solvent, UV și latex (testată pe Mimaki JV400LX si HP L26500. Este recomandată testarea foliei dacă
lucrați cu alte echipamente latex decât cele menționate).
Nota. Pentru imagini saturate, nu se recomandă decuparea lor pe marginea imprimata, ci este de preferat calcularea
unei marje de câțiva milimetri de la aria de imprimare pentru a preveni curbarea foliei pe margine. Este absolut
necesar ca procesul de uscare a cernelii sa fie complet în momentul decuparii ariei printate.
Datorită variabilității condițiilor climatice și a numărului mare de producători de cerneală și echipamente de print
digital, se recomandă testarea înainte de a printa.
DATE TEHNICE
DESCRIERE
FOLIE ELECTROSTATICĂ
SUPORT

150 ± 15 microni

Grosime
Putere adezivă (ASTM D882-02)
(viteză: 200mm/min)
Elongaţie la rupere (ASTM D882-02)

Tip

- transparent: 1,243 g/cm3
- alb: 1,287 g/cm3
- transparent 1,60%
- alb 2%
≤ 6%
84-88%
5 luni. Temperaturile ridicate și umiditatea ridicată pot determina
creșterea migrării plastifiantului, ceea ce ar provoca scăderea
puterii de absorbție a cernelii.
Hârtie fotografică

Culoare
Greutate

Albă
190 ± 5 g/m2

Rezistență la tensiune (ASTM D2578-04”)
(24 ore după producție)
Gravitate specifică (ASTM D792
Stabilitate dimensională (MD)-(ASTM D1204-02)
Contractare
Opacitate
Depozitare - condiții normale de 23±2ºC (min. 15 ºC, max.28 ºC)
și umiditate ≤ 75%.

MD: 18.0 N/mm2
- transparent: MD: 282,1 - CD: 297,7%
- alb: MD: 263,7 - CD: 271,8%
34 dyne/cm

Nota. 1. Foliile sunt disponibile la role de 30m cu lățimea de 1,06m.
2. Pentru mai multe detalii despre Folia Electrostatica Guandong, vizitați www.pin.ro
Informațiile și cunoștințele prezentate în materialul de mai sus se bazează pe cercetarea și cunoștințele practice ale producătorului. Datele
prezentate trebuie folosite doar ca sursă de informare, sunt prezentate fără a fi garantate și nu reprezintă o garanție. Datorită gamei largi de
folosire și aplicare a foliilor, clienții trebuie să determine personal compatibilitatea materialului cu aplicația dorită înainte de folosire.

