Renove as suas opções de películas.
Conheça a NOVA gama de Película de impressão 3M: As películas IJ180mC e 480mC
com adesivo Comply™ com microtecnologia (mC).
Mais opções. Maior flexibilidade de design. Maior rapidez de instalação. Dê ao seu portfólio uma
renovação repleta de octanas.

Películas de impressão 3M™

Nós adicionámos a microtecnologia.
Você entra com a adrenalina.
As mesmas características incríveis de impressão, adaptabilidade, resistência,
manuseamento e fácil remoção que tanto adora na IJ180 e 480, podem agora ser
experimentadas com a IJ180mC e SV ou LX480mC. E agora, o Adesivo Comply™ com
microtecnologia (mC) permite uma aplicação mais fácil, mais rápida e com melhores
resultados. Que emoção!

Aderência inicial
otimizada.

Padrão do Adesivo
Comply™ não visível.

Não é demasiado
elevada nem
demasiado baixa.
É mesmo à medida.

Evita as linhas no
trabalho gráfico acabado
de forma a que fiquem
apenas visíveis os
resultados pretendidos.

Capacidade de
deslize ajustada.

Maior facilidade
em libertar o liner.

Fácil posicionamento
e reposicionamento
de painéis - basta uma
pequena pressão para
os manter no lugar.

O liner sai com muito
mais facilidade excelente para
painéis grandes e em
temperaturas quentes.

Permite acelerar as aplicações.
Película de impressão IJ180mC-10 3M™

Acelere o seu desempenho com uma película de mais rápida aplicação e com um aspeto ainda melhor.

▶ Capacidade de deslize e aderência inicial otimizadas
▶ Adesivo Comply™ com microtecnologia permite uma excelente libertação do ar para melhores resultados
▶ Desempenho otimizado para veículos com curvas e ondulações complexas
▶ Películas altamente duráveis com 10 anos de durabilidade e garantia MCS

Películas de impressão 3M™

Opções maximizadas
de design.
Película de impressão IJ180mC-114 3M™

Imagens mistas impressas com áreas limpas, super elegantes, designs
nunca antes feitos com um efeito subtilmente impactante, deixando a
cor original do veículo sobressair.

▶ Película transparente
▶ Opções de design multiplicadas
▶ Combina designs diferentes num só elemento gráfico
▶ Adesivo Comply™ com microtecnologia permite uma excelente libertação do ar
para melhores resultados

A cor verde do veículo é visível através da
película e faz parte do design.

Faça-se notar com um brilho metálico de alta tecnologia.

Dê-lhe o fator UAU.
Película de impressão IJ180mC-120 3M™
Apresentamos a PRIMEIRA película metálica impressa que visa
conferir aos veículos um acabamento altamente tecnológico que
capta a atenção.

▶ Confira um brilho aos elementos gráficos que não é possível alcançar com
tintas ou sobrelaminados

▶ O acabamento metálico adiciona um efeito único ao design do cliente
▶ O Adesivo Comply™ com microtecnologia fornece uma libertação de ar
excelente para resultados perfeitos

▶ Desempenho otimizado para veículos com curvas e ondulações complexas

Películas de impressão 3M™

Eleve o
desempenho.
Película de impressão 3M™ Envision™
SV480mC e LX480mC
Esta película ultra versátil, não PVC, fornece-lhe uma
excelente qualidade de impressão, e um aumento
inédito aos atributos aliado à sustentabilidade.

▶ Adaptável às necessidades – mesmo em superfícies com
ondulações acentuadas ou com textura

▶ Aplicação e remoção ainda mais fácil – num maior intervalo
de temperaturas ambiente

▶ Adesivo Comply™ com microtecnologia permite uma
excelente libertação do ar para melhores resultados

▶ Mais força de tensão - permite remoções mais rápidas
▶ Não PVC, uma solução mais ecológica

Certificação GREENGUARD Ouro
As Películas e Sobrelaminados Envision da 3M receberam
a prestigiosa Certificação GREENGUARD Ouro. Pode
oferecer uma solução gráfica mais ecológica que irá
contribuir para uma qualidade do ar dos interiores mais
saudável.

LX480mC
Concebida para ser usada com látex e impressoras UV.

SV480mC
Concebida para ser usada com solventes/ecossolventes e
impressoras UV.
Disponível agora com largura de 1,52 m.

Películas de impressão 3M™

Todas as suas necessidades de portfólio correspondidas.
Adaptabilidade e resistência ao
levantamento

Durabilidade
máxima

Película aderente para uso geral
em veículos e barcos

Curvas, rebites e ondulações complexos

10 anos

Película de vinil
moldável

Película aderente para uso geral
em veículos e barcos

Curvas, rebites e ondulações complexos

10 anos

Película de vinil
moldável

Película aderente para uso geral
em veículos e barcos

Curvas, rebites e ondulações complexos

10 anos

Não PVC de elevado
desempenho

Película aderente para veículos
e barcos, incluindo as superfícies
mais desafiadoras.

Curvas, rebites e ondulações complexos
e canais profundos

12 anos

Películas de impressão 3M™

O que a torna incrível

Tipo de película

Aplicações

IJ180mC-10

▶
▶
▶
▶
▶

Aderência inicial otimizada
Padrão do adesivo Comply™ não visível
Capacidade de deslize ajustada
Facilidade em libertar a película do liner
Maior rapidez de aplicação

Película de vinil
moldável

IJ180mC-114

▶
▶
▶
▶

Película transparente de impressão
Combina designs diferentes num só elemento gráfico
Crie designs subtis que deixam a cor do veículo sobressair
Opções de design multiplicadas

▶ Película metálica de impressão para um visual mais ousado
▶	Adicione um efeito brilhante num elemento gráfico metálico imprimido

IJ180mC-120

▶

para impressionar
A película única oferece muito mais possibilidades para os seus clientes

▶ Conforto elevado adaptado às necessidades
▶	Aplicação e remoção ainda mais fácil – num maior intervalo de
SV480mC e LX480mC

▶
▶
▶

temperaturas ambiente
Mais força de tensão - permite remoções mais rápidas
100% compatível com a impressora
Não PVC, uma solução mais ecológica

Todos os produtos mencionados contêm Adesivo Comply™ com microtecnologia para libertação de ar de excelência e tecnologia Controltac™ para uma fácil capacidade de deslize.

As nossas películas premium vêm com a Garantia
3M™ MCS™ — a garantia mais extensiva de
acabamentos gráficos na indústria.
Para mais informações sobre garantia, visite
3M.com/GraphicsWarranties.

Proteja as suas películas com Sobrelaminados, criados
e testados para ajudá-lo a dar-lhe o desempenho e a
elegância criada com as Películas aderentes de
impressão 3M™.

▶ Sobrelaminados Scotchcal™ 3M™ Gloss ou Mate (8518, 8520)
▶ Sobrelaminado de película Gloss Envision™ 3M™ 8548G
ou Brilho 8549L
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Para mais informações, visite a página 3M.eu/IJ180mC.
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