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3M™ Scotchcal™ IJ40 fóliasorozat
Digitálisan nyomtatható fóliák közép- és hosszú távú alkalmazásokhoz
Különleges jellemzők

A Scotchcal IJ40-es nyomtatható fólia kifejezetten piezo ink jet
nyomtatáshoz lett kifejlesztve. Tökéletesen illik olyan közép- vagy hosszú
távú, sík és enyhén ívelt felületű alkalmazásokhoz, mint a bolti dekoráció és
információs jelzések, valamint gépjárművek dekorációja. Az alkalmazástól
függően permanens és eltávolítható változatban is választható. Szürke színű
ragasztóanyagának köszönhetően kimagasló fedést biztosít átütés nélkül. A
fólia fehér (fényes és matt), valamint víztiszta színben kapható, kiváló
minőségét térbeli stabilitása is mutatja.
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A fólia jellemző tulajdonságai

Alkalmazási területek
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Digitálisan nyomtatható fólia piezo ink jet nyomtatáshoz
Sima felülete egyenletes nyomtatást biztosít
Sík és enyhén ívelt felületen egyaránt alkalmazható
Közép- és hosszú távú reklámkampányokhoz különösen javasolt
Eltávolítható és permanens ragasztóval is
Szürke ragasztóanyaga tökéletes fedést biztosít
Kül- és beltéri alkalmazásokra egyaránt
5 év élettartam

Alkalmazható nyomtatási eljárás

Piezo ink jet nyomtatás.

Élettartam

Közép- és hosszú távú alkalmazások.

Jellemző felhasználás

Kül- és beltéri reklámozás, akár nagy felületeken is; ideális bolti dekorációhoz és jelzésekhez. Használható
általános jelzésekre (pl. hosszú távú információs táblák, várostérképek, tömegközlekedési útvonaltérképek), display-ekre, flottagrafikára vagy tömegközlekedési kampányokra, illetve épületgrafikára.

Alkalmazási felületek és anyagok

Sík és enyhén ívelt felületek; üveg, fém, festett felületek és merev műanyagok.

Élettartam (nyomtatás nélkül)

5 év.

Eltávolíthatóság

A film típusától függően könnyedén eltávolítható, nem hagy ragasztónyomot;
illetve permanens, nem eltávolítható.

Színskála

Fényes fehér, matt fehér és fényes víztiszta.

Ragasztó típusa

Nyomásra érzékeny, eltávolítható, oldószer alapú akril.
IJ40-10: permanens, szürke
IJ40-10R / IJ40-20R: eltávolítható, szürke
IJ40-114R: eltávolítható, átlátszó

ICC profilok elérhetők az alábbi
nyomtatókhoz

Mimaki: JV3 ’S 6-color
JV3 ’SP 4-color
Mutoh: Rockhopper II 6-color
Roland: SolJet Pro II 6-color
VersaCamm 4-color
Seiko:
Colorpainter ’S 6-color

Scitex: TurboJet 6-color
PressJet

Technikai adatok*

Cégünk folyamatosan dolgozik újabb nyomtatórendszerek minősítésén. Ha az Ön nyomtatója nem szerepel
a fenti listában, kérjük lépjen kapcsolatba velünk.
Anyaga

PVC.

Típusa

Polimer hengerelt.

Fóliavastagság

80 mikron.

Alkalmazási hőtartomány

- 50-től + 90° C-ig

Minimális applikációs hőmérséklet

+ 10° C

Ajánlott védő laminátum típusa

IJ40-114R

*Lásd a vonatkozó részletes termékismertetőt. További információért és mintáért kérjük keresse munkatársunkat.

Az Ön 3M™ Scotchcal™ IJ40-es fólia forgalmazója:
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