Az életre kelt dekoráció
Ismerje meg az ÚJ 3M nyomtatható dekorációs fóliacsaládot: az IJ180mC, 480mC és 780mC fóliákat.
Még több lehetőség. Nagyobb tervezési rugalmasság. Gyorsabb felvitel. Új szintre emeli a dekorációs fóliázást.

3M™ nyomtatható dekorációs fóliák

Mi adjuk a mikrotechnológiát.
Ön adja az adrenalint.
Az IJ180mC és SV vagy LX480mC ugyanazt a kiváló nyomtathatóságot, alakíthatóságot,
tapadást, kezelhetőséget és eltávolíthatóságot nyújtják, mint amit az IJ180 és 480 fóliáknál
már megszoktunk. Please change this sentence: Mindez kiegészült a 780 mC fényvisszavető
dekorációs fóliával. A Comply™ ragasztó mikrotechnológia pedig most még könnyebb, még
gyorsabb és még tetszetősebb felvitelt tesz lehetővé. Kezdődhet a száguldás!
Optimalizált
kezdeti tapadás
Nem túl erős és
nem túl gyenge.
Éppen megfelelő.

Láthatatlan
Comply™ ragasztó
technológia
Megakadályozza
a buborékok kialakulását
munka közben, az
eredmény tükörsima
felület.

Kiváló
csúsztathatóság

Könnyebb leválasztás
a linerről

A fóliák könnyen
pozícionálhatók és
újrapozícionálhatók
— gyenge nyomás
a helyükön tartja

A liner még könnyebben
válik el, mint korábban
– nagyméretű fóliák és
magas hőmérséklet esetén
ez nagyon fontos.

Felgyorsítja a munkát
3M™ IJ180mC-10 nyomtatható dekorációs fólia
Sokszorozza meg teljesítményét a még gyorsabban felvihető és még
tetszetősebb dekorációs fóliával.

• A Comply™ ragasztó mikrotechnológiája kiváló levegő-kivezetést, így sima felületet biztosít
• Dekorációs fóliázásra optimalizált csúsztathatóság és kezdeti tapadás
• 130%-os nyúlás alapozó ragasztó nélkül, a fólia nem válik le
• Kiváló leválaszthatóság a linerről

Dekorálhat tehergépkocsit és sok minden mást
is ezzel a népszerű termékkel.

3M™ nyomtatható dekorációs fóliák

Hozza ki a legtöbbet a dizájnból
3M™ IJ180mC-114 nyomtatható dekorációs fólia
A menő, ultramodern és részletgazdag dizájn kialakításához ötvözze
a nyomtatott képeket az átlátszó felületekkel.

• Egyesítsen komplex dizájnelemeket egyetlen grafikában
• A Comply™ ragasztó mikrotechnológiája kiváló levegő-kivezetést,
így sima felületet biztosít

• Dekorációs fóliára optimalizált csúsztathatóság és kezdeti tapadás
• 130%-os nyúlás alapozó ragasztó nélkül, a fólia nem válik le
• Kiváló leválaszthatóság a linerről
• A nagyobb szakítószilárdság gyorsabb eltávolíthatóságot biztosít

Hullámzó hatást is kelthet a csúcstechnológiás fémes csillogással.

Lenyűgöző hatás
3M™ IJ180mC-120 nyomtatható dekorációs fólia
Bemutatjuk az ELSŐ nyomtatható, metál hatású dekorációs fóliát,
amely garantálja a látványos eredményt.

• A Comply™ ragasztó mikrotechnológiája kiváló levegő-kivezetést,
így sima felületet biztosít

• Dekorációs fóliázásra optimalizált csúsztathatóság és kezdeti tapadás
• 130%-os nyúlás alapozó ragasztó nélkül, a fólia nem válik le
• Kiváló leválaszthatóság a linerről

Hozzon létre részletgazdag mintát,
amely alól előbukkan a jármű színe is.

3M™ nyomtatható dekorációs fóliák

Nappal látszik, éjjel ragyog
3M™ Scotchlite™ 780mC-10R nyomtatható dekorációs fólia
Váltson erre az egyedi fényvisszaverő fóliára, melynek folytonos vibrálása életre kelti
a járműdekorációt. Kiemelkedő előnye az alakíthatóság, a minimális felhorzsolódás,
a hatékony felvitel és a szélesebb szögtartományban való visszatükröződés a megnövelt
biztonságért.

• Hő felhasználásával a fólia önhegedésre képes, ami minimalizálja a lehorzsolódásokat az optimális
fényvisszaverés érdekében

• A még jobb alakíthatóság biztosítja az ívek és komplex formák könnyed kezelését
• A Comply™ ragasztó mikrotechnológiája hatékony felvitelt
és könnyebb eltávolítást tesz lehetővé

Javítja a járművek, textúrált falak, parkolók és
sok más dolog láthatóságát.

* A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
alapján fényvisszavető dekorációk
alkalmazása közúti forgalomban
lévő gépjárművek számára nem
engedélyzett, kivételt jelentenek
ez alól a megkülönböztető jelzést
viselő járművek.

• Kiváló leválaszthatóság a linerről

3M™ nyomtatható dekorációs fóliák

Fokozza
a teljesítményt
3M™ Envision™ SV480mC és LX480mC
Nyomtatható dekorációs fóliák
A csúcsteljesítményű technológia környezetbarát módon
forradalmasítja a dekorációt. Rendkívül sokoldalú, PVC-mentes
fóliánk kiváló nyomtatási minőséget nyújt, tulajdonságai igazi
áttörést jelentenek a fóliák világában.

• Minden nyomtatóval kompatibilis
• A Comply™ ragasztó mikrotechnológiája kiváló levegő-kivezetést,
így sima felületet biztosít

Alakítsa át környezetét természetesen szép
dekorációs fóliával.

• Dekorációs fóliázásra optimalizált csúsztathatóság
és kezdeti tapadás

• 150%-os nyúlás alapozó ragasztó nélkül, a fólia nem válik le
• Szélesebb hőmérséklet-tartományban felvihető
• Rendkívül tartós lesz 8548G vagy 8549L 3M™ Envision™

védőlaminátummal együtt, amely véd az UV-sugarakkal,
a magas hőmérséklettel, a nedvességgel és a savpermettel szemben

LX480mC
Latex és UV nyomtatókhoz használható.

SV480mC
Oldószeres/Öko-oldószeres és UV nyomtatókhoz
használható.

3M™ nyomtatható dekorációs fóliák

Kemény munka,
kemény játék
3M™ IJ180C-10LSE
Nyomtatható dekorációs fólia

A fólia, amely olyan egyedi, mint a járművek, amelyekhez tervezték.

Kihívást jelentő felület? Kalandra kész, nyerő dizájn
quadoknak, versenymotoroknak, motoros szánoknak
és egyéb motorsport járműveknek.

▶ Olyan felületekre, amelyeken nehéz a tapadást biztosítani,
például alacsony felületi energiájú (LSE) műanyagokra

▶ Tartós ragasztó
▶ A Comply™ ragasztó kiváló levegő-kivezetést biztosít
▶ 130%-os nyúlás alapozó ragasztó nélkül, a fólia nem válik le
▶ Dekorációs fóliázásra optimalizált csúsztathatóság

A több darabból álló fóliázás a legnehezebb
menetekben is kitart

Nyomja tövig a gázt!
3M™ IJ180-10SLS
Nyomtatható dekorációs fólia
Ez a fólia olyan erős, hogy a korrózióálló acélból készült
járművekhez, például tartálykocsikhoz, hűtőkamionokhoz és
büfékocsikhoz is tapad.

▶ Tartós ragasztó
▶ Dekorációs fóliázásra optimalizált csúsztathatóság
▶ 130%-os nyúlás alapozó ragasztó nélkül, a fólia nem válik le

3M™ nyomtatható dekorációs fóliák

Bővítse portfólióját!
3M™ Nyomtatható
dekorációs fóliák

Ami lenyűgözővé teszi

Fólia típus

Alakíthatóság és
leválás

Kezdeti
tapadás

Csúsztathatóság

Levegő-kivezetési
technológia

Fő alkalmazások

Másodlagos
alkalmazások

ÚJ IJ180mC-10

Az ipar megbízható fóliáját finomhangoltuk a dekorációhoz a Comply™
ragasztó mikrotechnológiájának használatával

Öntött vinil fólia

130%-os nyúlás és nem
válik el

Közepes/
Alacsony

Magas

Comply™ ragasztó
mikrotechnológiával

Jármű és hajó dekorációs
fóliázás

Vontatók/dobozos
teherjárművek, sima
falak

ÚJ IJ180mC-114

Nyomtatható víztiszta dekorációs fólia.

Öntött vinil fólia

130%-os nyúlás és nem
válik el

Közepes/
Alacsony

Magas

Comply™ Ragasztó
mikrotechnológiával

Jármű és hajó dekorációs
fóliázás

Ablakok, vontatók/
dobozos teherjárművek,
sima falak

ÚJ IJ180C-10LSE

Alacsony felületi energiájú műanyagokhoz, például motokrossz kerékpárokhoz
és quadokhoz.

Öntött vinil fólia

130%-os nyúlás és nem
válik el

Közepes

Közepes

Comply Ragasztó

Alacsony felületi energiájú Porszórt festékek és
műanyagok fóliázása
egyéb nehezen tapadó
(Motokrossz, quad, stb)
felületek

ÚJ IJ180mC-120

Nyomtatható fémes dekorációs fólia a trendibb külsőért.

Öntött vinil fólia

130%-os nyúlás és nem
válik el

Közepes/
Alacsony

Magas

Comply™ Ragasztó
mikrotechnológiával

Jármű és hajó dekorációs
fóliázás

Vontatók/dobozos
teherjárművek, sima
falak

ÚJ IJ180-10SLS

Dekorációs fólia korrózióálló acél alkalmazásokhoz.

Öntött vinil fólia

130%-os nyúlás és nem
válik el

Közepes

Közepes

Nem légelvezető ragasztó

Korrózióálló acél
anyagokhoz

NA

ÚJ SV480mC és
LX480mC

Ez a dekorációs fólia 150%-ig nyúlik alapozó ragasztó nélkül, és nem válik le.
Még érdes falakon is használható. Könnyen felvihető extrém hőmérsékleteken is.
Gyorsabb eltávolítás. Mikrotechnológiás Comply™ ragasztóval finomhangolva.

Nagy
teljesítményű,
PVC-mentes

150%-os nyúlás és nem
válik el

Közepes/
Alacsony

Magas

Comply™ Ragasztó
mikrotechnológiával

Jármű és hajó dekorációs
fóliázás

Érdes és sima falak,
vontatók/ dobozos
teherjárművek

ÚJ 780mC-10R

Éjjel-nappal nagyhatású fényvisszaverő fólia

Öntött vinil fólia

130%-os nyúlás és nem
válik el

Közepes/
Alacsony

Magas

Comply™ Ragasztó
mikrotechnológiával

Jármű és hajó dekorációs
fóliázás

Érdes és sima falak,
vontatók/ dobozos
teherjárművek

IJ180Cv3

A megbízható ipari fólia optimális vontatók és dobozos teherjárművek
grafikáihoz Comply™ v3 ragasztóval.

Öntött vinil fólia

130%-os nyúlás és nem
válik el

Közepes

Közepes

Comply v3 Ragasztó

Vontatók/dobozos
teherjárművek

Jármű és hajó
dekorációs fóliázás,
sima falak

IJ180C

Az eredeti megbízható fólia optimális vontatók és dobozos teherjárművek
grafikáihoz Comply™ ragasztóval.

Öntött vinil fólia

130%-os nyúlás és nem
válik el

Közepes

Közepes

Comply Ragasztó

Vontatók/dobozos
teherjárművek

Jármű és hajó
dekorációs fóliázás

További információért és mintaigényléshez látogasson el
a 3M.com/IJ180mC oldalra.
Ha közvetlenül kíván beszélni a 3M-mel,
hívja az 1/270-7777-es számot

Védje dekorációit 3M védőlaminátumokkal, amelyeket
a 3M™ nyomtatható dekorációs fóliák teljesítményének és
megjelenésének megóvására fejlesztettek és teszteltek.

▶ 3M™ Scotchcal™ fényes, matt vagy ultra-matt védőlaminátumok
(8518, 8520)

▶ 3M™ Envision™ 8548G és 8550M védőlaminátum
Reklámgrafikai üzletág
1117 Budapest
Neumann K u.1/E

Telefon

1/270-7777
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