PROFIFLEX PRO P80+
SERIA
SERIA IKONOS PROFIFLEX PRO P80+
GPT P80+ (B£YSK): BIA£A, POLIMERYCZNA FOLIA SAMOPRZYLEPNA PVC
è DOSTÊPNE STANDARDOWE SZEROKOŒCI I D£UGOŒCI
1.05, 1.37 x 50 m. Mo¿liwoœæ dostosowania d³ugoœci nawoju do indywidualnych potrzeb Klientów!
è OPIS PRODUKTU
Ikonos Profiflex Pro P80+ jest bia³¹, polimeryczn¹, kalandrowan¹, b³yszcz¹c¹ foli¹ samoprzylepn¹ PVC, specjalnie
opracowan¹ do druku na ploterach solwentowych i eko-solwentowych w du¿ej prêdkoœci przy jednoczesnym zachowaniu
wysokiej jakoœci.
è STRUKTURA PRODUKTU
Film: 80 µm bia³a, b³yszcz¹ca polimeryczna folia PVC z permanentnym przeŸroczystym klejem
Klej: permanentna dyspersja poliakrylanu na bazie wody, charakteryzuj¹ca siê wysok¹ odpornoœci¹ na dzia³anie
promieni UV oraz wilgotnoœci
2
Liner: papier podk³adowy typu “claycoated”, jednostronnie silikonowany o gramaturze 121 g/m
è ZAKRES STOSOWANIA
Ikonos Profiflex Pro 80+ idealnie nadaje siê do wszelkich aplikacji wewnêtrznych jak i œrednio i d³ugookresowych
aplikacji zewnêtrznych.
è W£AŒCIWOŒCI FIZYCZNE FOLII
Gruboœæ
Gruboœæ folii PVC
£¹czna gruboœæ folia+klej+liner
Odpornoœæ na rozci¹ganie
Odpornoœæ na rozdarcie
Poziom b³ysku
Stabilnoœæ wymiarowa
Si³a adhezji kleju
Pocz¹tkowa
Po 20 minutach
Po 24 godzinach
Zakres temperatur
Podczas wyklejania
Podczas u¿ytkowania
Palnoœæ folii
Okres trwa³oœci *
Okres sk³adowania

NUMER NORMY

WARTOŒÆ

ISO 2286-3
ISO 2286-3
ISO 527-3/2/200
ISO 527-3/2/200
DIN 67530, 85°
DIN 53377

80 µ
208 µ
min. 24 MPa [MD]
min. 200 % [MD]
40 [CD]
max. -3,0 % [MD]

Powierzchnia, na któr¹ naklejana jest folia musi byæ wolna od kurzu, smarów
oraz innych zanieczyszczeñ, które mog³yby wp³ywaæ niekorzystnie na adhezjê
tego produktu. Œwie¿o lakierowane lub malowane powierzchnie powinny byæ
pozostawione do wyschniêcia przez co najmniej 3 tygodnie. Ewentualna
mo¿liwoœæ zastosowania wybranych lakierów lub farb z foli¹ samoprzylepn¹
powinna zostaæ sprawdzona przez u¿ytkownika przed ostatecznym naklejeniem
folii. W przypadku laminowania lub wyklejania nale¿y odczekaæ 48-72 godz.,
aby druk ca³kowicie wysech³. Przed naklejeniem folii nale¿y upewniæ siê,
¿e pomiêdzy materia³em a pod³o¿em nie zachodz¹ reakcje chemiczne.

FINAT 9
FINAT 1
FINAT 1

6.5 N / 25 mm
13.7 N / 25 mm
21.4 N / 25 mm

Wszystkie prawa zastrze¿one. Znaki handlowe s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich firm.
Ulotka jest informacj¹ handlow¹, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mog¹ bez
uprzedzenia ulec zmianie.

from 12 oC to 40 oC
from -20 oC to 50 oC
Naklejona na aluminium, szk³o lub stal – samogasn¹ca
90° ekspozycja wertykalna
wewn. 7 lat
90° ekspozycja wertykalna
zewn. 5 lat
o
2 lata (w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20 C
i przy wilgotnoœci 50%)
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