
WF200 BIAŁA FOLIA MATOWA MICRO-TAC AIRFREE

OPIS:
Biała, matowa polipropylenowa folia do druku ze specjalną adhezją kanalikową MICRO-TAC do samodzielnej aplikacji na
szybach wewnętrznych. Powierzchnia Micro-Tac pozwala na wielokrotną aplikację i łatwe usuwanie folii z podłoża.

ŚRODEK KLEJĄCY:
Micro-tac, usuwalny, nie pozostawia śladów po usunięciu. Folia może być wielokrotnie odklejana i ponownie naklejana.

ZAKRES STOSOWANIA:

Kolorowe aplikacje reklamowe i dekoracje tworzone na szybach wewnętrznych. Przyczepność folii do podłoża zapewnia
specjalna warstwa kanalikowa Micro-Tac, która umożliwia łatwą aplikację folii bez powstawania bąbli powietrza. Specjalna
powierzchnia klejąca pozwala na usuwanie folii  z podłoża bez pozostawiania resztek kleju. Szczególnie przydatna na
powierzchniach  szklanych,  w  witrynach  sklepowych,  w  restauracjach,  kawiarniach,  stacjach  benzynowych,  salach
konferencyjnych, w przeszklonych biurach typu „openspace”, w galeriach handlowych, w sklepach z odzieżą sportową.

TECHNIKA ZADRUKU:

Folia przeznaczona do druku solwentowego, UV. (Druk lateksowy możliwy, ale może powodować nieznaczne zwijanie się
folii).

DANE TECHNICZNE:

Grubość 295 mikronów

Gramatura 280 g/m2

Powierzchnia matowa

Materiał bazowy Polipropylen

Okres składowania 1 rok (w oryginalnym opakowaniu)

INSTRUKCJA APLIKACJI:

Druk: Warunki zadruku: temperatura 15 – 30 °C, wilgotno ść: 30-60%
Produkt podatny na zadrapania i ścieranie, należy obchodzić się z nim ostrożnie podczas zadruku.
W celu optymalizacji jakości wydruków, należy ustawić drukarkę na najwyższą jakość druku.

Laminowanie: Laminowanie nie jest konieczne, niemniej jednak w celu ochrony wydruku przed uszkodzeniem i blaknięciem 
laminowanie jest zalecane.

Przechowywanie: Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu. Temperatura 
przechowywania 10 - 25°C, wilgotno ść powietrza 50%.

Uwaga! Nie nadaje się na nierówne powierzchnie. 
Nie nadaje się do aplikacji zewnętrznych.
Przed montażem należy dokładnie oczyścić oklejaną powierzchnię.
Przed wydrukiem należy używać rękawiczek, aby uniknąć zabrudzenia materiału.
Strona klejąca może być szczególnie wrażliwa na promienie UV.

Uwaga:
Powyżej zawarte dane są przedmiotem badań producenta i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Producent nie daje gwarancji, ze 
względu na różne możliwości zastosowania produktu. Materiał powinien zostać przetestowany przed zastosowaniem na danej powierzchni w celu określenia 
jego przydatności. Druk na folii może się różnić w zależności od zastosowanej drukarki i tuszu. Powierzchnia, na którą naklejana jest folia musi być 
oczyszczona z kurzu, smarów oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przyklejenie się tego produktu. Możliwości zastosowania 
wybranych lakierów lub farb z folią samoprzylepną powinny zostać sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii.


