VAR 2014/16

FISA TEHNICA
DESCRIERE

Folie autoadezivă din poliester, pefect transparentă, cu suprafață lucioasă și stabilitate dimensională excelentă.

DOMENIU DE UTILIZARE
Concepută pentru aplicații indoor și outdoor pe termen scurt; poate fi aplicată pe suprafețe transparente perfect
drepte, fiind ideală pentru decorări de vitrine, ferestre, fațade de clădiri, stații de metrou, autobuze, etc. Este
posibilă aplicarea atât umedă cât și uscată. Poate fi aplicată pe toată suprafața, zonele neimprimate fiind greu
de observat, datorită transparenței și clarității foliei.

METODA DE IMPRIMARE
Imprimare inkjet, cu cerneluri pe bază de solvent, eco-solvent, UV sau latex.
DATE TEHNICE
Adeziv
Material suport/protectie
Grosime* (fara material suport si adeziv)
Stabilitate dimensională (FINAT TM 14)
Rezistența la temperatură
Rezistența la apă de mare ( DIN 50021)
Putere adezivă* (FINAT FTM-1 Lipită pe sticlă
după 24 ore)
Extensibilitate (DIN EN ISO 527)
Elongaţie la rupere (DIN EN ISO 527)

DESCRIERE
Adeziv poliacrilic pe bază de solvent, îndepărtabil
Folie din poliester, acoperită cu silicon pe o parte, 36 microni
70 microni
Lipită pe oţel nu prezintă tendinţe de contractare în cruce.
Contractare de max. 0,1 mm.
Lipită pe aluminiu, - 30°C - +70°C, fără variații
Lipită pe aluminiu după 100h/23°C, fără variații
2 N/25 mm
- longitudinală: minim 70 MPa
- transversală: minim 130 MPa
- longitudinală: minim 110%
- transversală: minim 50%
2 ani
>+10°C
1 an (neimprimat)

Termen de depozitare**
Temperatura minimă de lipire
Durabilitate în cazul aplicării de către
specialişti
la expunerea pe verticală outdoor
(climat specific Europei Centrale)
*medie
** în ambalajul original, la 20°C și umiditatea relativă 50%

***climat specific Europei Centrale

NOTA:
Suprafețele pe care urmează să fie aplicată folia trebuie curăţate foarte bine de praf, grăsimi sau orice alte substanţe ce ar putea afecta aderenţa
materialului. În conformitate cu regulamentul ISO 9001 fiecare lot poate fi identificat după codul ștanţat pe rola și pe hârtia suport.
Informaţiile și cunoștinţele prezentateîin materialul de mai sus se bazează pe cercetarea și cunoștinţele 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.

