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Perforált Ablakfólia
Tényleges Élettartam

Leírás
Előnyök


A grafika tökéletesen látható az egyik oldalról, és
emellett kiválóan átlátható marad az üveg a másik
oldalról.



Eltávolítható

A fólia tényleges teljesítése nagyban függ az
applikálandó felület megválasztásától, a felület
előkészítésétől, a grafika karbantartásától és az
expozíciós feltételektől.


Minden esetben száraz applikációt alkalmazzon.



Győződjön meg róla, hogy az applikáció nem ér
hozzá az ablak gumitömítéséhez, ez ugyanis
csökkenti az esélyét, hogy az ablak szélén
összegyűlő nedvességet a grafika elnyelje.



Összeillesztésnél, amikor az üvegfelületen két
grafikai rész találkozik, gondosan illessze a
grafikákat egymás mellé, és ügyeljen rá, hogy
egyik se fedje a másikat.

Termékcsalád
IJ

1229

Piezo ink jet nyomtatáshoz

Tulajdonságok
Ezek az információk változhatnak. A megadott
értékek tipikus értékek, specifikációban nem
használhatóak. Győződjön meg róla, hogy ez a
legfrissebb tájékoztató. Tekintse át a ’3M Vonatkozó
Szakirodalma’ részt.
Tulajdonság
Fólia

Vastagság
(fólia és ragasztó)
Ragasztó típusa és
színe
Hordozó
Applikációs felület
Applikációs anyag

Min. applikációs
hőm.
Eltávolítás

Leírás
Fehér a kép oldalán, a
hátoldalán fekete
40% szabad felület, lyukak
átmérője 1,6mm
0,15-0,17mm
Átlátszó,
eltávolítható,nyomásérzékeny
Polybevonatú papír 170g/m2
Sima
Átlátszó akrill, üveg,
polikarbonát, festett fém
járműablakok között
12°C
Üvegről,akrillról,
polikarbonátról

Hőmérsékleti
tartomány
Tapadás (üveg)

-25°C-tól +65°C-ig

Élettartam

3M-től való kézhezvételtől
számított 6 hónap (száraz

PB_1229-HU-2008.doc

Nyomtatatlan

6 hónap

Megjegyzés: A fólia élettartamára vonatkozó
megállapítások Európa különböző részein végzett
teszteken és az ezekből nyert tapasztalatokon
alapulnak. A fólia tényleges teljesítése nagyban függ
az applikálandó felület megválasztásától, a felület
előkészítésétől, a grafika karbantartásától és az
expozíciós feltételektől.
Ha a termékkel kapcsolatos garanciára vonatkozó
kérdése van, keresse a 3M Garanciatáblázatot a
márkaképviseletnél.

Felhasználási Korlátozások
Az alábbi alkalmazások NEM képezik garancia
tárgyát:


Nem függőleges ablakfelület applikációja



Nem függőleges ablakfelület applikációjakor
győződjön meg róla, hogy a vezető kilátását nem
korlátozza



Például tükröződés-elleni vagy karcálló
bevonattal rendelkező üvegfelületek bevonása.
Az ilyen felületek megsérülhetnek a fólia
eltávolításakor.



Jó kilátást igénylő applikációk, melyek nem
kerültek bevonásra 8914i védőlaminátummal

6N/25mm

körülmények, hőm.: <32°C)
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Perforált Ablakfólia


Javasolt a jó kilátást igénylő applikációk (mint
például járművek ablakainak kü1ső felülete)
8914i védőlaminátummal történő bevonása.
Ennek lemulasztása az üveg átláthatóságának
romlását vagy torzulását eredményezi, amikor
nedves.

A 3M Vonatkozó Szakirodalma

A 3M Reklámgrafikai Üzletágának szabályzata kizárja
perforált ablakfólia applikálását, ha az a vezető látását
zavarhatja és/vagy ha azt a helyi törvények tiltják.

A további leírásokért és részletes ismertetőkért kérjük,
lépjen kapcsolatba márkaképviseletünkkel.

Egyes országok törvényei megszabják a minimálisan
szükséges fényáteresztést, ez pedig korlátozhatja, vagy
megakadályozhatja ezeken a helyeken a fólia
járműveken történő alkalmazását. Az applikációs
szabályok és szabványok ellenőrzése és betartása a
felhasználó felelőssége.

Applikációs Ragasztószalagok
Védőlaminátum vagy
Védőlakk
Nyomtatatlan
1920 DR

Távtartó
Szalag

Előmaszkoló
Szalag

SCPS-2

SCPS-100

SCPM-19

SCPM-19

8914i

Ne nasználja

Eltávolítás
Az IJ1229-es fólia eltávolítható üvegről, akrillról és
polikarbonátról.
Alkalmazzon hőt a grafika eltávolításához. Az
üvegfelület tükröződéscsökkentő vagy karcálló
bevonata megsérülhet az eltávolítás során.

Fontos Megjegyzés
Jelen ismertető kizárólag tájékoztató jellegű műszaki
információkat tartalmaz.
A termékkel kapcsolatos garanciális feltételek és
egyéb felelősségre vonatkozó kérdések tekintetében az
eladási feltételek az irányadóak, vagy adott esetben a
mindenkor hatályos törvényi szabályozás.
Használat előtt a felhasználónak kell meghatároznia a
terméknek az adott használati célra való
alkalmasságát. Az alkalmazással kapcsolatban minden
kockázat és felelősség a felhasználót terheli.

2. oldal, összesen: 2
PB_1229-HU-2008.doc

A 3M minden reklámgrafikai termékéhez nyújt
részletes technikai leírást. Ezen felül, termékeink
tökéletes felhasználása érdekében további átfogó
ismertetőkkel is állunk rendelkezésére.

További Segítség
Ha a 3M Reklámgrafikai termékeivel kapcsolatban
további segítségre van szüksége, keressen minket
bizalommal:
3M Hungária Kft.
Reklámgrafikai és Közlekedésbiztonsági Üzletág
H-1138 Budapest, Váci út 140.
Levélcím:
1386 Budapest, Pf.: 905.
Telefon:
(36-1) 270-7717
Fax:
(36-1) 320-0951
E-mail:
innovation.hu@mmm.com
Internet:
www.3M.hu
Jelen ismertetőben a védjegyek és márkanevek
használata amerikai szabványokon alapul. Ezek a
szabványok az Egyesült Államokon kívül
országonként eltérhetnek.

