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SERIA
IKONOS PROFIcoat BLOCKOUT BLM 610 SM
PRODUCT DESCRIPTION:
Ikonos Proficoat BLM 610 SM is a composite material which is made from Biaxially Oriented Polypropylene film (BOPP) and Poly(Ethylene Terephthalate)
film (PET). Films are laminated with black adhesive in order to block the light from both sides. Special formulation of coating guarantees high saturation
of colors and unique printing quality.
PRODUCT STRUCTURE:
Base material: Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) 80 mic + Poly(Ethylene Terephthalate) film (PET) 50 mic + Biaxially Oriented Polypropylene 80
mic
Ink Receptive Coating: 25 mic
SURFACE: matt
COMPATIBLE INKS: eco-solvent, mild-solvent, solvent, UV, Latex
RANGE OF APPLICATION:
Ikonos Proficoat BLM 610 SM is a perfect solution for any kind of roll-up, pop-up and POS application.
PHYSICAL FEATURES:
STANDARD NO.

VALUE

Thickness
Thickness of base material

ISO 2286-3

215 mic (±5%)

Total thickness

ISO 2286-3

240 mic (±5%)

Weight

ISO 536

225 gsm (±5%)

Durability

90° vertical exposure

Shelf Life

2 years (in original packaging, at 20 oC and 50% relative humidity)

indoor 1 year (unprinted)

* Producer’s internal test method
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Customer should always store rolls together with label which consist information about type of product, dimensions of roll and batch number.
Klient powinien zawsze przechowywać rolki wraz z etykietą, zawierającą informacje o rodzaju produktu, wymiarach rolki i numerze partii.
Any claims or requests will not be accepted without information about batch number.
Wszelkie skargi i wnioski reklamacyjne są przyjmowane wyłącznie wraz z informacją o numerze partii.
During storage time shrinking of the edges of monomeric PVC film could be noticed.
Podczas okresu przechowywania krawędzie monomerowej folii PVC mogą ulegać procesowi kurczenia.
To obtain good print quality/good processing results we recommend acclimatize rolls in printing/processing room min. 24 hour before
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All rightsniereserved.
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August
2016.lub przychodów, kosztów pracy, kosztów i opłat odtwarzania grafiki, straty czasu produkcyjnego, kosztów usuwania wadliwych grafik itp.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Sierpień 2016.
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