3M komerční grafika

Tisková fólie 3M™ Envision™

Technologie

pro maximální výkon
S přídavkem udržitelnosti.

Produktová řada obsahuje: Tiskovou dekorační fólii 3M™ Envision™ 480Cv3
a lesklou laminační fólii 3M™ Envision™ 8548G
n Vysoce odolné - před UV zářením, vysokými teplotami,
vlhkostí a kyselými výpary
n Tvarovatelná dle potřeby
n Jednoduchá aplikace
n Snadné nalepení, snadné odstranění
n Ekologičtější řešení - neobsahuje PVC

Ekologičtější
řešení

Vše je znovu jinak.

Tisková dekorační fólie 3M™
Envision™ 480Cv3
Lesklá laminační fólie 3M™
Envision™ 8548G
K tomu všemu známé a oblíbené inovace 3M
Je tu nová generace lepicích fólií společnosti 3M a hodlá vše
od základů změnit. Nové univerzální fólie 3M™ Envision™
jsou nejen fólie, které neobsahují PVC, ale mají i vylepšené
vlastnosti - jsou tak dokonce i lepší než oblíbené fólie 3M
IJ180Cv3 a IJ380 a krycí laminační fólie 8518 a 8580.

n Lepidlo Comply v3 vybavené nejdokonalejší technologií kanálku
pro odvádění vzduchu
n Vynikající kvalita tisku*
n Polohovatelná
n Tepelné obnovení fólie

Použití
n Univerzální – polep stěn, automobilů, nákladních automobilů, návěsů, člunů, strukturovaných povrchů a další.

Produkty, které byly testovány a schváleny
společností 3M

Nové vlastnosti a benefity

n Záruka 3M™ MCS™ - první záruka na hotovou grafiku na trhu
stále má co nabídnout – uspokojí i náročné zákazníky, kteří
vyžadují optimální výkonnost po celou dobu životnosti grafiky.

n O 50 % rychlejší lepení na strukturované povrchy
n Tvarovatelná dle potřeby
n Roztáhne se až o 150 % bez odlepení
n Ještě snadnější lepení - při větším rozsahu okolních teplot
n Vynikající lesk a čirost

n Záruka výkonnosti 3M Performance Guarantee – důkaz, že
kombinace vybraného média 3M a stále se rozšiřující řady
tiskáren a inkoustů schválených společností 3M je ta správná
volba.

n Odolná vůči poškrábání aplikačním válečkem
n Rychlejší odstranění
n Pevnější v tahu – odolnější vůči trhání
n Vysoce odolná - chrání proti UV záření, vysokým teplotám,
vlhkosti a kyselým výparům
n Ekologičtější řešení - neobsahuje PVC
n Neobsahuje ftaláty
n Jsou částečně vyrobeny z biologických materiálů
n Je vyrobena s použitím o 60 % méně rozpouštědel
n Je vyrobena bez přídavku chlóru či jiných halogenů

* Kompatibilita tiskáren a inkoustů je uvedena v produktovém listu.
Další informace o produktech získáte na stránkách www.3M.cz/grafickareseni
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