3M Merkintätuotteet
3M™ Scotchlite™ irroitettava, heijastava kalvo Comply -liimalla 680CR-sarja
3M™ Scotchlite™ heijastava kalvo 680-sarja

Heijastavat

ajoneuvot

ja mainokset

Tuotevalikoima pitää sisällään: 680, IJ 680, 680CR, IJ 680CR,
n
n
n
n
n
n

Erinomainen suorituskyky päivällä ja yöllä
Näkyvää ja tehokasta mainontaa 24 tuntia vuorokaudessa
Hyvä, yhtenäinen heijastus parantaa liikenneturvallisuutta
Saatavana 11 eri väriä
Silkkipainettava ja tulostettava
680CR saatavana myös ECE-104 merkinnöillä

3M™ Scotchlite™ 680-sarjan heijastava
kalvo
3M™ Scotchlite™ 680CR-sarjan
irroittettava, heijastava kalvo Comply
-liimalla

n	Voidaan kiinnittää tasaisille, muotoilluille tai pokatuille pinnoille,
joissa voi olla niittejä.

Scotchlite 680 heijastava kalvo on erittäin kestävä ja joustava
materiaali, jossa on 3M:n ainutlaatuinen painoaltistettava,
asemoitava Controltac -liima. 680CR tarjoaa tämän lisäksi
Comply -liiman ominaisuudet ja helpon irrotettavuuden.
Kalvon pinnan päällysteeseen on upotettu miljoonia pieniä
lasihelmiä, jotka heijastavat valon takaisin valonlähteeseensä.

n Saatavana 11 eri väriä sekä erikoisvärimahdollisuus:

Heijastavat kuvat ja mainokset takaavat, että viestisi nähdään
ja huomataan niin päivällä kuin yölläkin – huomioarvoa
kellon ympäri. Lisääntynyt näkyvyys voi myös alentaa
yhteentörmäysriskiä.

n	Samanlainen päivä- ja yönäkyvyys myös sivulähestymiskulmista.
n	680-85 näkyy päivänvalossa mustana, mutta yöllä
heijastusväri on valkoinen
n Hyvin näkyvät heijastuskulmat

Valkoinen

680-10

680CR-10

Vaaleansininen

680-76

680CR-76

Oranssi

680-14

680CR-14

Vihreä

680-77

680CR-77

Kulta

680-64 680CR-64

Sitruunankeltainen

680-81 680CR-81

Keltainen

680-71

680-CR71

Rubiininpunainen

680-82 680CR-82

Punainen

680-72

680-CR72

Sininen

680-75

680-CR75

Musta (heijastusväri
valkoinen

680-85 680CR-85

Käyttökohteet
n moniväriset merkinnät

n	Säilyttää 90% heijastusarvostaan myös täysin
märkänä

n mainostelineet

n	Soveltuu silkkipainamiseen ja elektrostaattiseen
tulostukseen (Piezo Ink Jet tulostuksessa IJ680-10)

n kuorma-automerkinnät

n	Käsittelemätön kalvo kestää polttoainehuuruja tai
satunnaisia roiskeita

ECE 104 sääntö

n merkit

Molemmat tuotelinjat ovat yhteensopivia ECE-104 säännöksen
kanssa. Saatavana on myös kalvot, joissa säännöstä koskevat
merkinnät ovat näkyvissä.

3M:n ainutlaatuinen Controltac -liimateknologia mahdollistaa
helpon kiinnityksen suurille monipaneelisille tulosteille ja alentaa
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kiinnitysaikaa sekä jätteen määrää.

