Product Bulletin Serie 7930
3M™ Advanced Engineer Grade™ Prismatische
retro-reflecterende film
1. Omschrijving
3M™ Advanced Engineer Grade™ Prismatische Reflecterende
Film Serie 7930 is een niet-gemetalliseerde reflecterende folie
met microprismatische lenzen ontworpen voor de productie van
duurzame verkeersborden en materiaal voor verkeersveiligheid,
die verticaal worden blootgesteld tijdens het gebruik. Film van de
Serie 7930 is gemakkelijk herkenbaar aan de zichtbare integrale
‘3M EG 7930’-markering. Als de Serie 7930 wordt aangebracht
op correct voorbereide verkeersborden, is een langdurige reflectie
en duurzaamheid gegarandeerd. De initiële fotometrische en
colorimetrische eigenschappen van Serie 7930 zijn conform
EN 12899-1:2007.

2. Beschikbare afmetingen en kleuren
Het materiaal is beschikbaar in verschillende standaardkleuren op
rollen van volgende afmetingen:
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Tabel B: Chromaticiteit en luminantiefactoren.

4. Gedrukte kleuren
Voor gedrukte kleuren op witte folie die worden verwerkt
overeenkomstig de aanbevelingen van 3M™, mogen de
retroreflectiecoëfficiënten niet lager liggen dan 70% van
de waarde voor de overeenstemmende kleur in Tabel A. De
chromaticiteitscoördinaten en luminantie-factoren dienen conform te
zijn met Tabel B. Dit stemt overeen met de vereisten in EN 12899-1.

3. Eigenschappen
De initiële minimale retroreflectiecoëfficiënt van de Advanced
Engineer Grade prismatische folie, gemeten volgens IEC 54.2 met
standaard IEC-lichtbron A, beantwoordt aan Tabel 3 van EN 128991:2007 voor materialen van Klasse RA1 (Tabel A).
Geometrie metingen

De bovenstaande hoekdefinities gelden voor het Goniometrische
systeem (coplanaire geometrie) volgens IEC. De folie moet worden
geplaatst in een hoek van 0° of 90° op de goniometer (zoals hieronder
weergegeven).
De initiële chromaticiteitscoördinaten en luminantiefactoren voldoen
aan Klasse CR2 van EN 12899-1:2007 voor materialen van Klasse RA1
(Tabel B).
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Tabel A: Minimale retroreflectiecoëfficiënt cd/(lx.m2)

5. Oppervlaktepatroon en oriëntatie
De Advanced Engineer Grade prismatische folie onderscheidt zich
van andere prismatische folies of folies met ingewerkte lenzen door
het kenmerkende oppervlaktepatroon en de zichtbare integrale
‘EG 7930’-markering.
De Advanced Engineer Grade prismatische folie werd ontworpen
om goede prestaties te leveren ongeacht de oriëntatie ervan op de
ondergrond of de uiteindelijke oriëntatie na het aanbrengen.

Afbeelding 1 & 2 – Folie geplaatst onder hoek van 90°, structuur van
de folie met bijbehorend beeldmerk

Omdat de efficiëntie van de lichtweerkaatsing bij prisma’s niet gelijk
is bij alle rotatiehoeken, moet de folie geplaatst worden in een hoek
van 0° of 90° op het afgewerkte verkeersbord wanneer de prestaties
bij brede invalshoeken belangrijk zijn voor een bepaald type
verkeersbord of in een bepaalde situatie.

6. Toepassing
De Advanced Engineer Grade prismatische folie moet vóór het aanbrengen worden voorbereid zodat de temperatuur van de folie op de
rol of stapel minimaal 18°C bedraagt. De folie moet door middel van
mechanische drukrollen worden aangebracht op correct voorbereide
ondergronden. Als het aanbrengen handmatig gebeurt, moet de folie
krachtig worden aangedrukt met een rubberen roller om een maximale aanvangskleefkracht te bekomen. Gebruik hiervoor meerdere
stevige en overlappende wrijfbewegingen. Rol extra op alle randen.

aantal factoren, zoals onder andere (maar niet beperkt tot):
ŔŔ De keuze, voorbereiding en temperatuur van de ondergrond
ŔŔ De gebruiksinstructies
ŔŔ Het geografische gebied
ŔŔ Blootstelling en atmosferische omstandigheden (bv. sneeuw, vorst)
ŔŔ Een correcte combinatie van folie, inkt en deklaag
ŔŔ De inktsamenstelling
ŔŔ Het drogen/uitharden van de inkt
ŔŔ De reinigings- en onderhoudsmethodes

11. Garantie

Leg de Advanced Engineer Grade prismatische folie zo dicht mogelijk
naast elkaar wanneer er meer dan een vel folie wordt gebruikt op
dezelfde ondergrond. Zorg ervoor dat de vellen folie elkaar hierbij
niet raken. Een naad tot 1,5 mm breed is aanvaardbaar. Zo wordt
vermeden dat de folie omkrult wanneer deze uitzet bij blootstelling
aan extreme temperaturen en vochtigheid.

Voor 3M Advanced Engineer Grade Prismatische Reflecterende Folie
Serie 7930, verkocht door 3M voor gebruik op permanente verkeersborden en materiaal voor verkeers-veiligheid, wordt gedurende
maximaal 7 jaar vanaf de datum van aanbrengen (de concrete definitie
van de periode is onderhevig aan de verkoopsvoorwaarden) gewaarborgd dat het product vrij zal zijn van gebreken inzake materiaal en
afwerking, onderhevig aan de volgende voorwaarden:
De folie Serie 7930 moet worden verwerkt en aangebracht op een
verticaal (10°) oppervlak in overeenstemming met alle aanbreng- en
fabricatieprocedures van 3M die te vinden zijn in de 3M product- en
informatiefolders, technische memo’s (op aanvraag te verkrijgen),
inclusief het exclusieve gebruik van 3M bijhorende componentensystemen, proceskleuren, deklagen en aanbevolen aanbrengmiddelen.

8. Ondergronden

12. Belangrijk bericht voor de koper

Voor gebruik op verkeersborden kan het product alleen worden
aangebracht op correct voorbereide aluminium ondergronden. De
ondergrond moet vóór het aanbrengen worden voorbereid zodat de
temperatuur van het oppervlak minimaal 15°C bedraagt.
Uitsteeksels moeten worden omwikkeld en vlakke panelen moeten
zorgvuldig worden bijgesneden zodat de folies van aangrenzende
panelen elkaar niet raken bij samengestelde borden.
Gebruikers worden aangeraden andere ondergronden eerst zorgvuldig
te evalueren op kleefkracht en duurzaamheid. De Advanced Engineer
Grade prismatische folie werd hoofdzakelijk ontworpen voor toepassingen op vlakke ondergronden. Klinknagels of bouten moeten een gebruik
ondersteunen dat een krommingsradius vereist van minder dan 130 mm.
3M is niet verantwoordelijk voor problemen met verkeersborden ten gevolge van de ondergrond of een foute voorbereiding van de oppervlakte.

Alle verklaringen, technische informatie en aanbevelingen in dit
document zijn gebaseerd op tests waarvan wij menen dat ze
betrouwbaar zijn, maar waarvan de juistheid noch de volledigheid
gegarandeerd is. Voor de toepassing, dient de gebruiker aan de
hand van praktijkproeven vooraf vast te stellen of het materiaal voor
het beoogde doel geschikt is en neemt deze proeven geheel voor
eigen risico. De productwaarborgen en product-aansprakelijkheid
zijn conform de verkoopovereenkomst, in overeenstemming met de
geldende wetgeving.
Verklaringen of aanbevelingen die hierin niet worden vermeld,
zullen niet van kracht of van toepassing zijn, tenzij hiervoor een
overeenkomst werd ondertekend door een bevoegd medewerker van
de verkoper en fabrikant.

7. Naden

13. Literatuur

9. Aanvullende producten
Zeefdruktoepassingen
ŔŔ 3M™ Process Colors 880N
Printtoepassingen
ŔŔ 3M™ UV Ink Colors 8800
Overig toepasbare producten
ŔŔ 3M™ Scotchcal™-folie 3650-12 (zwart)
ŔŔ 3M™ Scotchcal™ ElectroCut-folie 100-12
ŔŔ 3M™ ElectroCut-folie Serie 1170
ŔŔ Protective Overlay film Serie 1140 t.b.v. het printen
Alle toepassingen
ŔŔ 3M applicatietape
Belangrijk: de gezeefdrukte sign faces moeten voldoende
geventileerd zijn tijdens het vullen van het droogrek of onmiddellijk
door een transportband worden gehaald. Als de opdruk niet
voldoende geventileerd wordt, kunnen de oplosmiddelen de
bovenlaag van de folie beschadigen. Zie productbulletin 880N en
informatiefolder 1.8 voor meer details.

10. Algemeen prestatievermogen
De prestaties en duurzaamheid van 3M Advanced Engineer Grade
Prismatische Reflecterende Folie Serie 7930 zullen afhangen van een
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Instructies voor de drukrolapplicator
Instructies voor handmatige applicatie
Instructies voor de handmatige drukrolapplicator
Basismaterialen voor verkeersborden
Gebruiksinstructies voor 3M-proceskleuren
(Process Colors)
Instructies voor snijden, premaskeren, controleren
en prespacing
Opslag en verpakking
3M Process Color 880N

IF 1.4
IF 1.5
IF 1.6
IF 1.7
IF 1.8
IF 1.10
IF 1.11
PB880N

14. Technische ondersteuning
Voor hulp in verband met 3M™ reflecterende producten kunt u
contact opnemen met uw lokale technische klantenservice.

15. Informatie i.v.m. Gezondheid en Veiligheid
Lees alle aanwijzingen in verband met gezondheidsrisico’s, preventie
en eerste hulp die u vindt in de veiligheidsinformatiebladen en/of op de
product labels van chemische stoffen voordat u deze gaat gebruiken.
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