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Solvoprint Easy Dot matt

- Matt monomerisk vinyl för smidig och bubbelfri applicering
Solvoprint Easy Dot matt är en vit 2-års vinyl för korttidsapplikationer. Den är mycket smidig att aplicera och flytta tackvare sitt unika
rundformade adhesiv med anti-bubbel-funktion.
Solvoprint Easy Dot matt är optimal vid stora monteringar som t.ex.
butiksfönster och mässväggar men perfekt även till små dekaler.
Med Solvoprint EasyDot kan alla montera ett budskap utan problem.

DATA

Material:			

Vit monomerisk PVC-vinyl

Applikationsyta:		

Enkelsidig

Vikt:				100 micr
Livslängd utomhus:		

Användningsområden

- Skylt (montering på tex Kapa, Forex, Dibond)
- Dekal
- Fönsterdekoration
- Mässväggar
- Fordonsdekoration korttid
- Golvdekal (tillsammans med halkskyddslaminat)

Korttid utomhus

Avtagbar:			Repositionerbart adhesiv
Bläck-kompabilitet:		

Latex gen 1/2/3/Solvent/UV

Brandklassning:		

B1, M1

Egenskaper

- Monomerisk, ca 2-3 år
- 100 micron
- Matt yta
- Repositionerbar
- Enkel och bubbelfri applicering
- Inomhutomhusanvändning, korttid utomhus
- Brandklassad

Rekommenderat laminat:

Kan kall-lamineras som extra skydd mot yttre åverkan, UV-ljus och
föroreningar. Kontakta oss för mer information.

ICC-profil:

Vi uppdaterar vårt register av ICC-profiler kontinuerligt men vi kan ej
garantera ICC-profiler till alla rippar, ripversioner och upplösningar.

Tips/att tänka på:

* Vi uppdaterar vårt register av ICC-profiler kontinuerligt, men vi kan ej garantera
ICC-profiler till alla rippar, ripversioner och upplösningar.

Rekommendationer, råd eller information i detta produktinformationsblad eller som i övrigt avgives muntligen eller skriftligen av någon av Schneidlers anställda angående produktens prestanda,
kvalitet, egenskaper, användning eller liknande avgives i enlighet med de kunskaper Schneidler för närvarande besitter och är endast vägledande. De innefattar således inga garantier eftersom
Schneidler inte har någon möjlighet att förutse varje användning av produkten och då produktens prestanda etc. påverkas av faktorer utanför Schneidlers kontroll. För att konstatera att produktens
prestanda etc. i varje enskilt fall tillgodoser köparens krav, anbefaller Schneidler att köparen utför egna prov med produkten innan den används för produktionsändamål.
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