
FOLIA DO GRAFIKI PODŁOGOWEJ  ASPHALT ART

OPIS
Asphalt Art jest folią samoprzylepną przeznaczoną do krótko i średniookresowych aplikacji reklamowych w zależności od miejsca jej
zastosowania. Produkt może być stosowany na powierzchniach takich asfalt, cement, nieobrobiony kamień, kostka brukowa i wiele
innych. Asphalt Art jest bardzo odporny na ścieranie oraz inne czynniki wynikające z normalnego użytkowania. Łatwy do usunięcia.
Specjalnie opracowany klej zastosowany na folii może być stosowany na bardzo trudnych, porowatych powierzchniach, zarówno na
zewnątrz jak wewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE
· podłogowa reklama zewnętrzna
· wejścia i schody w galeriach handlowych, w kinach i restauracjach
· przystanki autobusowe, tramwajowe, metro, lotniska
· eventy sportowe: wyścigi motorowe, maratony
· salony samochodowe, motocyklowe
· muzea
· stacje paliw
· parkingi samochodowe
· trasy dojazdu do restauracji, galerii handlowych
· stadiony
· przejścia dla pieszych

ZALETY
· doskonały efekt wizualny
· łatwa aplikacja i usuwanie
· nadaje się do wycinania ploterem
· idealny na chropowate, nierówne powierzchnie o trudnej przyczepności
· wysoka odporność na ścieranie
· duża przyczepność i trwałość
· nie zawiera PVC
· wysoka odporność na poślizg – Certyfikat R12

TRWAŁOŚĆ
Trwałość materiału Asphalt Art zależy od sposobu jego aplikacji oraz stopnia dopasowania do nierównych powierzchni jak również od
samej powierzchni i warunków zewnętrznych w jakich naklejono produkt. Warto podkreślić, że na trwałość produktu ma wpływ również
stopień mechanicznego oddziaływania na już naklejony produkt.  Zaleca się wykorzystanie folii  Asphalt Art  w terminie od 1 do 6
miesięcy.

MAGAZYNOWANIE
Składowanie produktu wynosi 12 miesięcy od daty dostawy. Warunki przechowywania: temperatura 15 – 24°C, wilgotno ść względna
powietrza: 40-65%.

GWARANCJA
Produkt  znalazł  do  tej
Ponieważ możliwości
obowiązywać z chwilą

pory  zastosowanie  w  wielu  miejscach  i  w  różnych  warunkach,  dowodząc  swojej  niezawodności  i  efektywności.
zastosowania produktu (w zakresie sposobu i miejsca) są praktycznie nieograniczone, gwarancja przestaje usunięcia
papieru podkładowego.

DRUK
UV, druk lateksowy.

RECYCLING

Produkt nadaje się do recyklingu. Zużyty materiał i jego odpady mogą być traktowane jak odpady aluminium.

Informacje techniczne:

Wymiary rolek szer. 122 cm, długość 30,48 mb

Materiał materiał wierzchni – folia PU (poliuretan) z wypełnieniem 22µm+/-10µm
materiał bazowy - folia aluminiowa 50µm

Klej permanentny akrylowy na bazie rozpuszczalnika 80µm +/- 5µm

Gramatura 428 g/m 2

Chropowatość powierzchni (SRT) 55

Współczynnik po ślizgu (DIN 51130 / BGR 181) R 12

Odporność na ogień M1 / F2

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.


