Avery Dennison DOL 5900 SERİSİ
Giriş:
Avery Dennison DOL 5900, iç mekan uygulamalarında promosyon ortamını korumak için tasarlanmış, sağlam tam renkli
grafikler ve mükemmel ömür ve kayma ve aşınma direnci sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Açıklama
Film: 100 mikron, şeffaf mat dokulu vinil kaplama filmi.

Yapıştırıcı: Şeffaf, kalıcı, akrilik esaslı yapıştırıcı.

Arka Kağıdı: bir tarafı kaplamalı ağartılmış kraft kağıdı, 95g/m2
Dış Mekan Ömrü: Sadece iç mekanlarda uygulanır 6 ay

Özellikleri






Tanıtım amaçlı iç dekorasyon.
Kapalı perakende zemin
İç mekan zemin grafikleri sergilenmesi.
Mükemmel kayma ve aşınma direnci
İyi yapışma özelliklerine sahip ve kullanımı kolay film.

NOT: Yazdırılan bir görüntünün dayanıklılığı her zaman kullanılan toner, mürekkep, film,
kaplama, işleme ve pozlama koşullarına bağlıdır.

Kaliper, yüz filmi

ISO 534

100 mikron (yapışkanı ile 100 mikron)

Opaklık

ISO 2471

%60

Ölçüsel Durağanlık

FINAT FTM 14

Maks. 0,4 mm

Yapışma: Başlangıç

FINAT FTM-1, paslanmaz çelik

520N/m (53,04 kilogram kuvvet)

FINAT FTM-1, paslanmaz çelik

680N/m (69,36 kilogram kuvvet)

Nihai
Yanıcılık
Raf Ömrü

Kendi kendini söndürme
Oda sıcaklığı 22 derece/%50-55 bağıl
nemde saklanır.

2 yıl

Dayanıklılık/ Baskısız

SADECE İç mekanlara uygulanır 6 ay

Dikey Pozlama

Termal
Uygulama Sıcaklığı

Minimum +20° ile +30°

Sıcaklık Aralığı

0° ile +40°

NOT: Kısa süreli suya maruz kalma, temizlik maddeleri, IPA (İzopropilalkol), seyreltilmiş asetik asit, kullanıldığında tuz spreyi
KAPALI zeminlerde yüzeye zarar vermez.

Not
Malzemeler, laminasyon, vernikleme veya uygulama gibi diğer işlemlerden önce uygun şekilde
kurutulmalıdır. Kalan çözücüler ürünlerin spesifik özelliklerini değiştirebilir.

İyi baskı ve dönüştürme sonuçları için, baskı veya dönüştürme işleminden önce rulo işlem yapılacak odada
en az 24 saat ortama alışması için bekletmek gerekir. Aksi takdirde malzeme ve oda iklimi arasında çok fazla
sıcaklık veya nem sapması, düzensizlik ve yazdırma sorunlarına neden olabilir. Oda sıcaklığı 18°-22° ve %5055 bağıl nem olması, sabit malzemeleri depolama koşulları için daha verimli sonuç alınmasına neden olur.

Garanti: Avery Dennison malzemeleri dikkatli kalite kontrolü altında üretilir ve malzeme işçilik açısından kusursuz olduğu
garanti edilir. Satış sırasında kusurlu olduğumuzu gösteren tüm malzemeler ücretsiz olarak değiştirilecektir. Alıcıya karşı
toplam yükümlülüğümüz hiçbir koşulda tedarik edilen kusurlu malzemelerin maliyetini aşmayacaktır. Hiçbir satıcı, temsilci
yukarıda belirtilen aksine garanti, garanti verme veya beyanda bulunma yetkisine sahip değildir.

