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Folie graficzne 3M Envision 480Cv3 oraz laminat 8548G
™

™

Rewolucyjne

rozwiązanie technologiczne,
bardziej przyjazne dla środowiska.
Seria folii graficznych 3M™ Envision™ to folia 3M™ 480Cv3
oraz dedykowany laminat 3M™ 8548G.
n	Najwyższa jakość i wytrzymałość – odporność na promieniowanie UV,
wysokie i niskie temperatury, wilgoć oraz kwaśne deszcze.
n	Dopasowuje się na żądanie.
n	Jeszcze prostsza aplikacja – również w ekstremalnych temperaturach.
n	Łatwe usuwanie.
n	Zielone rozwiązanie – folia nie zawiera PCW i ftalanów.

Zielone
rozwiązania

Przedstawiamy Rewolucję w Reklamie

Folia graficzna 3M™ Envision™ 480Cv3
Laminat 3M™ Envision™ 8548G
Folia 3M™ Envision™ 480Cv3 oraz laminat 3M™ Envision™
8548G to nie tylko folie bez PCW, ale również zupełnie nowa
odpowiedź na najtrudniejsze powierzchnie do aplikacji oraz
wyzwania klimatyczne. Folie do zadruku 3M™ Envision™
łączą najlepsze cechy takich kluczowych produktów premium
jak IJ180Cv3 i IJ380, a także laminatów 8518 i 8580.
Folie graficzne 3M™ Envision™ do głębokich przetłoczeń
doskonale sprawdzają się zarówno w aplikacji na pojazdach,
przyczepach i łodziach a także na tynkach strukturalnych.
Jej kluczowe cechy to rozciągliwość aż do 150%, możliwość
aplikacji w wysokich i w niskich temperaturach, łatwość
aplikacji i usuwania, możliwość repozycjonowania oraz
wyjątkowa wytrzymałość. Wszystko to przy zachowaniu
proekologicznego charakteru.

Zastosowanie
n	Uniwersalna folia graficzna - reklama na pojazdach, łodziach,
na tynkach strukturalnych oraz wielu innych powierzchniach
o głębokich przetłoczeniach.

Nowe cechy i korzyści

Plus innowacje 3M, które już znasz i cenisz
n	Klej Comply v3 umożliwia łatwe usuwanie powietrza
spod zaaplikowanej folii
n	Doskonała jakość wydruku
n	Możliwość przesuwania
n	Repozycjonowanie
n	Trwałe dopasowanie po wygrzaniu

Poczucie bezpieczeństwa dzięki
produktom 3M
n	Gwarancja w programie 3M™ MCS™ – najszersza gwarancja
na gotową grafikę w całej branży. Daje poczucie
bezpieczeństwa producentom i klientom końcowym.
n	Więcej o gwarancjach 3M dowiesz się na stronie:
www.3M.pl/reklama

n	O połowę szybsza aplikacja na przetłoczeniach
n	Dopasowanie na żądanie
n	Rozciągliwość do 150%
n	Jeszcze prostsza aplikacja – nawet w ekstremalnych
temperaturach
n	Wyjątkowy połysk, przejrzystość laminatu i żywe kolory
n	Odporność laminatu na zarysowania podczas aplikacji
n	Szybsze usuwanie
n	Większa odporność na rozdarcia
n	Zielone rozwiązanie – folia bez PCW
n	Folia bez ftalanów
n	Częściowo wykonana z biodegradowalnych materiałów
n	Produkowana przy użyciu o 60% mniej rozpuszczalników
n	Produkowana bez użycia chloru i metali ciężkich
* Przeczytaj biuletyn produktowy dla właściwego dopasowania
tuszu oraz drukarki.
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Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę na:
www.3M.pl/reklama lub skontaktuj się z przedstawicielem
handlowym 3M.

Prosimy poddać recyklingowi.
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