Řada Avery Dennison Conform Chrome
Využívá technologii Easy Apply RS™ s dlouhou dobou odstranitelnosti
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Úvod
Série Avery Dennison® Conform Chrome je fólie nejvyšší kvality vyvinutá speciálně pro
polep vozidel a řezanou grafiku s požadavkem na výsledný vysoký chromový lesk.
Patentovaná technologie Avery Dennison® Easy Apply RS™ umožňuje rychlejší
polohování, aplikaci bez bublin a odstranitelnost i po dlouhé době používání. Série
Conform Chrome je dostupná v odstínech stříbrná, zlatá, modrá, černá a červená.
Popis
Lícní vrstva:
Lepidlo:
Podkladový papír:

fólie tloušťky 142 µm s chromovým vzhledem
permanentní akrylátové čiré, s dlouhou dobou odstranitelnosti a technologií Easy Apply
RS
natíraný kraftový papír, 150 g/m2

Vlastnosti
- polopoddajná fólie s velmi vysokým leskem
- unikátní patentovaná technologie lepení (informace dále)
- dobrá tvarovatelnost na nepravidelném podkladu
- mírně konkávní tvar (prolis)
- jemně konvexní tvar (vyklenutý tvar)
- vynikající trvanlivost a venkovní odolnost
- dobrá odolnost vůči UV záření, vysokým i nízkým teplotám, vlhkosti a solným postřikům
- technologie pro snadnou aplikaci zamezuje vzniku zvrásnění a bublin
Doporučení pro použití
Série Conform Chrome jsou fólie s chromovým akcentem navržené tak, aby grafice dodávaly zvláštní efekty
a sportovní vzhled. Uživatel musí před použitím určit vhodnost výrobku pro daný účel a přijímá odpovědnost
za dodržení všech zákonných předpisů pro použití chromových fólií na vozidlech nebo konečné grafické
použití. Uživatel dále přebírá všechna rizika a odpovědnost s tím související.
Rady pro aplikaci
Řada Conform Chrome je určena pro aplikaci na pevné povrchy, například automobily, autobusy a vlaky,
a pro aplikaci na stávající grafické fólie. Před aplikací na členitý povrch je vhodné fólii mírně nahřát. Při příliš
velkém zahřátí a roztažení může dojít ke změně barvy nebo „zbělání“, na což se nevztahuje záruka na
materiál.
Upozornění
Fólie řady Conform Chrome jsou citlivé a při aplikaci a každodenním používání se mohou poškrábat. Při
použití této fólie doporučujeme dbát zvýšené obezřetnosti a opatrnosti. Na poškrábání fólie se nevztahuje
záruka (viz strana 2). Na povrchu fólie mohou být určité nepravidelnosti, které jsou u lícní vrstvy běžné
a nelze je považovat za vadu či nedostatek. Společnost Avery Dennison® ani její pobočky či jiné její
subjekty nepřijímají závazek či odpovědnost za poškrábání fólie, případně za nepravidelnosti povrchu.
Registrované patenty:
US6,630,049, US7,060,351, US7,344,618, EP1276605, EP1282472

Avery Dennison Conform Chrome

Fyzikální vlastnosti
Vlastnosti
Posuvné měřítko, lícní vrstva
Posuvné měřítko, lepidlo
Lesk
Rozměrová stálost

Zkušební metoda1
ISO 534
ISO 534
ISO 2813, 20°
DIN 30646

Výsledky
142 µm
30 µm
90 %
0,15 mm max.

Přilnavost, počáteční
Přilnavost, konečná
Hořlavost
Doba použitelnosti

FINAT FTM-1, nerezavějící ocel
FINAT FTM-1, nerezavějící ocel

350 N/m
440 N/m
samozhášivá
1 rok

Životnost

Skladování při teplotě 22 °C
a rel. vlhkosti 50–55 %
Expozice na svislých plochách

3 roky (stříbrná)
2 roky (ostatní odstíny)

Rozsah teplot

Vlastnosti

Výsledky

Teplota při aplikaci
Teplota při použití

Minimální: +10 °C
-40 °C až +80 °C

Chemické vlastnosti
Odolnost proti chemickým látkám

Odolná vůči většině slabých kyselin,
zásad a solných roztoků

Důležité upozornění
Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech vycházejí ze zkoušek, které považujeme za spolehlivé. Hodnoty uvedené v tomto dokumentu jsou
typické hodnoty a nepředstavují specifikaci výrobku. Mají informativní charakter, poskytují se bez záruky a nepředstavují záruku. Kupující by měl před
použitím nezávisle určit vhodnost tohoto materiálu pro konkrétní použití.
Všechny technické údaje mohou být změněny. V případě rozporů či rozdílů mezi anglickou verzí a cizojazyčnými verzemi těchto podmínek platí anglická
verze.

Záruka

Materiály značky Avery Dennison® jsou vyráběny s důrazem na kontrolu kvality a vztahuje se na ně záruka bezvadnosti materiálu a provedení. Materiál,
u něhož bude dostatečně prokázáno, že byl v době prodeje vadný, bezplatně vyměníme. Naše celková záruka vůči kupujícímu v žádném případě nepřevýší
cenu dodaných vadných materiálů. Žádný prodejce, zástupce ani jednatel není oprávněn poskytnout záruku nebo prohlášení v rozporu s výše uvedeným.
Všechny materiály značky Avery® se prodávají za výše uvedených podmínek, které jsou součástí našich standardních podmínek prodeje a jsou k dispozici na
vyžádání.

1) Zkušební metody
Více informací o našich zkušebních metodách naleznete na našich webových stránkách.

2) Životnost
Údaje o trvanlivosti platí pro podmínky expozice v zemích střední Evropy. Skutečná životnost bude záviset na přípravě podkladu, podmínkách expozice
a údržbě značení. Například u značení směřujícího na jih, v prostředí s dlouhodobým působením vysokých teplot jako například v zemích jižní Evropy,
v oblastech s průmyslovým znečištěním nebo ve vysokých nadmořských výškách bude životnost ve venkovním prostředí kratší.

