PROFIFLEX
SERIA
PROFIFLEX
SERIA
IKONOS PROFIFLEX DECO DPT P80+
OPIS PRODUKTU:
Ikonos Profiflex Deco DPT P80+ to srebrna, polimerowa, dekoracyjna folia PVC z efektem zamglonego szkła. Polecana jest na wszystkie płaskie i transparentne powierzchnie takie jak okna, witryny sklepowe, szklane drzwi, lustra itp.
STRUKTURA PRODUKTU:
Folia: 80 mic, polimerowa, srebrna folia PVC z efektem zamglonego szkła
Klej: permanentna, transparentna, wodna dyspersja poliakrylanów
Liner: jednostronnie silikonowany papier typu “clay coated” o gramaturze 121 g/m2
ZAKRES ZASTOSOWANIA:
Ikonos Profiflex Deco DPT P80+ został zaprojektowany do długookresowych zastosowań dekoracyjnych. Materiał może być z łatwością aplikowany na
szkło i inne transparentne, płaskie powierzchnie w celu osiągnięcia efektu zamglonego szkła.
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:
NORMA

WARTOŚĆ

Grubość
Grubość folii PVC

ISO 2286-3

80 mic (±5%)

Grubość całkowita (folia+klej+liner)

ISO 2286-3

210 mic (±5%)

Naprężenie przy zerwaniu

ISO 527-3/2/200

min. 20 MPa [MD]

Wydłużenie przy zerwaniu

ISO 527-3/2/200

min. 160 % [MD]

Połysk

DIN 67530, 85°

15 GU

Stabilność wymiarowa

DIN 53377

max. -2,8 %

Transmitancja

ASTM D1003

73%

Zamglenie

ASTM D1003

95,6%

Przejrzystość

ASTM D1003

4,7 %

Siła adhezji
Początkowa

FINAT 9

8,8 N/25 mm

Po 20 min

FINAT 1

13,3 N/25 mm

Po 24 h

FINAT 1

19,8 N/25 mm

Podzcas aplikacji

-

od 12oC do 25oC

Podczas użytkowania

-

od -20oC do 50oC

Zakres temperatur

Okres trwałości

90° ekspozycja
wertykalna, wewnętrzna

do 7 lat (nieprzetworzony)

90° ekspozycja

do 4 lat (nieprzetworzony)

wertykalna zewnętrzna

Okres składowania

www.ikonosmedia.eu

2 lata (w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20oC i przy
wilgotności względnej 50%)
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