3M Merkintätuotteet

3M™ 3635-sarjan erikoiskalvot valomainontaan

3M™ 3635-20 ja 3635-22 Block-Out
kalvot
n	Peittokalvo kontrolloimaan valonkulkua sisältä valaistuissa
valomainoksissa
n	Luo neontyyppisen efektin, käytettynä kirkkaan akryylialustan
kakkospinnalla
n	Silkkipainettava 3M™ 1900-sarjan silkkipainoväreillä
n	Yhteensopiva suojalaminaatti: 3M™ Scotchcal™ 3640GPS High
Gloss suojalaminaatti
n	Ulkonäkö:
3635-20: valkoinen mustalla liimalla
3635-22: musta valkoisella liimalla

3M™ 3635-30 ja 3635-70 Diffuusikalvot
n	Diffuusiokalvo kirkkaille sisältä valaistuille muovisille
valomainoksille
n	Käytetään kakkospinnalle ilman toista kalvoa. Ei käytettäväksi
3M™ Panaflex™ ja 945 GPS -joustopinnoille
n	Käyttö ulkopinnalla ainoastaan, jos käytetään UV-suojakalvoa
n Ulkonäkö: valkoinen läpikuultava

3M™ 3635-91 Day/Night -kalvo
n	Day/Night -kalvo sisältä valaistuihin valomainoksiin luomaan
tummia kuvia päiväsaikaan ja valkoisia tai värillisiä kuvia
yöaikaan
n	Soveltuu käytettäväksi ykkös- ja kakkospinnalle erillään
kakkospinnan 3M™ Panaflex™ ja 945 GPS joustopinnoista
n	Yhteensopiva suojalaminaatti: 3M™ Scotchcal™ 3640 GPS
High Gloss suojalaminaatti
n	Ulkonäkö: savunharmaa

Erikoisefektejä

valomainontaan

3M™ 3635-100 LEF-kalvo
n	Valoa lisäävä taustakalvo valokaappeihin, koteloituhin
kirjaimiin ja muihin takaa valaistuihin sovelluksiin
n Ulkonäkö: valkoinen sinisellä suojakalvolla

3M™ 3635-200 sarjan Dual Colour kalvo
n	Dual colour kalvoissa on 15%:n perforoitu kuvio, joka tarjoaa
täyteläistä päivänvaloväriä, kun valomainosta ei ole valaistu.
Yöllä kalvo tarjoaa kirkkaan ja kestävän uuden värin, kun
mainos on valaistu.
n Ulkonäkö:
3635-210: valkonen
3635-222: musta
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Valikoima sisältää:
Block-out kalvot: 3635-20; 3635-22
Diffuusiokalvot: 3635-30; 3635-70
Day/Night kalvo: 3635-91
LEF -kalvo: 3635-100
Dual Colour -kalvosarja: 3635-200

Lisää valotehoa luovalla opastesuunnittelulla
3M™ LEF -kalvot (Light Management Films) lisäävät valotehoa ilman

mainoskylttejä ja koteloituja kirjaimia, jotka eivät vain luo uusia

tarvetta lisälaitehankinnoille. Ja mikä tärkeintä nämä innovatiiviset

liiketoiminta-mahdollisuuksia, vaan parantavat myös asiakkaan imagoa.

kalvot auttavat luomaan huomiota herättäviä opasteita, markiiseja,

Tällä käänteentekevällä kalvolla voidaan luoda valomainoksia,

massa olevan valon määrää heijastamalla ja hajoittamalla sitä.

jotka eivät ainoastaan näytä huomattavasti kirkkaammilta, vaan

Lopputuloksena koko valomainokseen levinnyt tasainen valo. LEF-

ovat myös tasaisesti valaistuja. Peittämällä valokaapin sisusta tällä

kalvon avulla, neonputkien pituutta voidaan pienentää tai korvata

patentoidulla kalvolla, saadaan aikaan valomainoksia, jotka ovat

ne fluoresoivilla putkilla. Mainoksissa fluoresoivien putkien määrää

jopa kaksi kertaa kirkkaampia kuin perinteiset sisältä valkoiseksi

voidaan alentaa 50 %:lla. Tämä johtaa alempiin komponettikuluihin

maalatut tai metalloidut valokaapit. 3M LEF -kalvot lisäävät ole-

ja/tai energiankulutukseen. Tulokset vaihtelevat asennuskohtaisesti.

LEF-kalvolla

Ilman LEF-kalvoa

Koteloituja kirjaimia

LEF-kalvolla

3M™ 3635-20 ja 3635-22
Block-Out kalvot

3M™ 3635-30 ja 3635-70
Diffuusiokalvot

Day/Night kalvoa voidaan käyttää

Nämä kalvot voidaan asentaa jäykän

Nämä diffuusiotuotteet, normaalitiheyk-

3M Panaflex joustopinnalle, 945 GPS:lle

merkin sisä- ja ulkopinnalle sekä jousta-

siset läpikuultokalvot, on kehitetty tarjoa-

sekä perinteisille jäykille pinnoille.

van pinnan ulkopuolelle.

maan parempaa valon levittämiskykyä ja

Päivällä kalvolla on läpikuultava, matta

Kalvot ovat läpikuultamattomia ja niillä

luomaan tasaisuutta koko merkkikuvalle.

harmaan ulkonäkö. Yöllä, kun merkki

voidaan estää valon hajaantuminen merkin

Niiden avulla voidaan luoda myös eri

on valaistu, kalvo levittää valoa ja näkyy

tietyillä alueilla tai luoda erikoisefektejä,

asteisia valaistuksia taustavalaistuihin

valkoisena.

jotka näkyvät ainoastaan yöllä (tai päivällä,

merkkeihin. Esim. diffuusiokalvo kiinni-

Yöajan värejä voidaan aikaansaada

kun merkki on valaistu).

tetään taustavärin tai toissijaisesti tekstin

™

3M™ 3635-100 LEF-kalvo (Light Enchancement Film)

Asiakaskohtaisia valomainoksia

3M™ 3635-91 Day/Night
kalvo

Ilman LEF-kalvoa

Valokaappeja

LEF-kalvolla

™

käyttämällä 3M läpikuultokalvoa

taakse vähentämään niiden kirkkautta.

vastakkaisella (sisä) puolella Day/Night

Samalla esim. logo voi olla täysin valaistu

kalvoa.

täyden huomioarvon saavuttamiseksi.
Solveltuu vain kakkospinta-asennuksiin.
Esimerkkejä erikoisefekteistä, joita voidaa luoda käyttämällä 3M™ Light Management kalvoja

Ilman LEF-kalvoa
Merkki päivällä

Ei-valaistu merkki

Merkki päivällä

Merkki päivällä

Merkki yöllä

Valaistu merkki

Merkki yöllä

Merkki yöllä

3M™ 3635-200 sarjan Dual Colour -kalvo
Ympärivuorokautinen näkyvyys 3M™ 3635-200 sarjan Dual Colour
kalvoilla – suunniteltu käytettäväksi 3M™ Scotchcal™ 3630

3M™ 3635-210 Dual Colour -kalvo

läpikuultokalvosarjan ja 3M™ Block-Out tai Diffuusikalvojen

Läpinäkyvä alusta

kanssa. Dual Colour -kalvoa on saatavana mustana ja valkoisena,
erikoisvärit tietynsuuruisina tilausmäärinä. Lisävaihtoehtoja

3M™ Scotchcal™ 3630 läpinäkyvä sininen
3M™ 3635-30 Diffuusikalvo
3M™ 3635-100 LEF-kalvo

saadaan aikaan luomalla päivänvalossa näkyvä väriefekti
Valkoinen päivällä, sininen yöllä

silkkipainamalla valkoiselle dual colour -kalvolle 3M liuotinpohjaisilla tai UV-silkkipainoväreillä. Erityinen 15%:n perforointikuvio tarjoaa täyteläistä päivänvaloväriä, kun merkkiä ei ole

3M 3635-222 Dual Colour -kalvo
™

Läpinäkyvä alusta
3M™ 3635-30 Diffuusikalvo

valaistu. Yöllä, kun merkki on valaistu, perforointikuvio tarjoaa

3M™ 3635-100 LEF -kalvo*

kirkkaan ja kestävän, toisen värisen valomainoksen. Tulokset

*vaihtoehtoinen

mahdollistavat tuottaa tehokkaasti kaksivärisiä erikoisefektejä
sisältävalaistuihin koteloituihin kirjaimiin, merkkeihin ja näyttöihin;
aito päivänvaloväri ja toinen, kirkas yöajan väri!

Musta päivällä, valkoinen yöllä
Kaksi yhdistelmää useasta mahdollisesta kokoonpanosta

Nämä innovatiiviset kalvot
wauttavat luomaan 								

huomiotaherättäviä
					 merkkejä

