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Poli-Wall  to materiał  ścienny na bazie papieru – flizeliny z wtłoczonym PCV przeznaczonym do druku cyfrowego. 
Poli-Wall gwarantuje doskonałą jakość wydruków oraz charakteryzuje się niespotykaną miękkością materiału.
Poli-Wall  może  być  zadrukowany  na  wszystkich  popularnych  maszynach  używających  farb  eco-solventowych, 
solventowych oraz UV.
Poli-Wall jest dostępny w 11 wyjątkowych wzorach w kolorze białym oraz srebrnym. Może być aplikowany wewnątrz pomieszczeń przy 
użyciu wszystkich ogólnie dostępnych klei do tapet (do ciężkich tapet).
Cechy charakterystyczne materiału:
- spełnia wymagania norm B1 oraz B2 (opóźnianie rozprzestrzeniania się płomieni),
- zadrukowany materiał jest odporny na zarysowania i mycie na mokro,
- stabilność wymiarów,
- UV stabilny,
- łatwa aplikacja i demontaż,
- druk możliwy farbami wodnymi i dyspersyjnymi.
Poli-Wall można stosować do dekoracji biur biznesowych, barów, klubów, hoteli, sklepów, restauracji, itp.

Wymiary standardowe:
1050 mm x 25 m
1370 mm x 25 m

Dane techniczne:
Materiał: Papierowo – flizelinowa baza z wtłoczonym PVC
Grubość [mm]: 0,35 +/- 0,015
Waga [g/m2]: 330 +/- 20
Wzornictwo: 7600 California

7601 Ohio
7602 Nevada
7603 Alaska
7604 Colorado
7605 Florida
7606 Florida Silver
7607 Utah
7608 Arizona
7609 Texas
7610 Alabama

Drukowanie: Eco-solvent, solvent, UV

Karta Bezpieczeństwa:
Karta Charakterystyki  Niebiezpiecznej Substancji nie została przygotowana dla tego produktu. Nie jest ona wymagana przez BHP 
(odpowiednik Occupational Safety and Health Administrations Hazard Communiaction Standard, 29 C.F.R.1910.1200 (b)(6)(v).).
Używając powyższego materiału w sposób rozsądny i zgodnie z zaleceniami firmy Poli-Tape produkt ten nie stanowi zagrożenia dla 
zdrowia użytkownika. Jednakże nie stosowanie się do zaleceń i warunków ustalonych przez firmę Poli-Tape przy użytkowaniu może to 
doprowadzić to potencjalnego zagrożenia dla zdrowia.

Dane zawarte w powyższej karcie technologicznej oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu i mogą być używane tylko jako źródło informacji, nie 
stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Ze względu na bardzo dużą ilość możliwych zastosowań, użytkownik powinien we własnym zakresie 
przetestować dany materiał dla swoich potrzeb, przed ostatecznym użyciem.


