PROFIFLEX
SERIA
PROFIFLEX
SERIA
IKONOS PROFIFLEX PRO GPT FX100+ (BŁYSK) / MPT FX100+ (MAT) FAST&EASY
OPIS PRODUKTU:
Ikonos Profiflex GPT FX100+ / MPT FX100+ to białe, monomerowe, kalandrowane samoprzylepne folia PVC z transparentnym klejem w odmianie
błyszczącej (GPT FX100+) lub matowej (MPT FX100+), specjalnie opracowane do druku na ploterach solwentowych w dużej prędkości przy jednoczesnym
zachowaniu wysokiej jakości. Folia Ikonos Profiflex GPT FX100+ posiada klasę reakcji na ogień B-s1, d0 według normy PN-EN 13501.
STRUKTURA PRODUKTU:
Folia: 100 mic biała, błyszcząca lub matowa monomerowa folia PVC
Klej: transparentna, permanentna dyspersja poliakrylanu na bazie wody
Papier: jednostronnie silikonowany papier typu CCK o gramaturze 121 g/m2 / 136 g/m2
ZAKRES ZASTOSOWANIA:
Ikonos Profiflex idealnie nadaje się do wszelkich aplikacji wewnętrznych jak i krótko-okresowych aplikacji zewnętrznych.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:
NORMA

WARTOŚĆ

Grubość
Grubość folii PVC

ISO 2286-3

100 mic (±5%)

Grubość całkowita

ISO 2286-3

227 mic (±5%)

ISO 527-3/2/200

32 MPa [MD]

Naprężenie przy zerwaniu

28 MPa [CD]
Wydłużenie przy zerwaniu

ISO 527-3/2/200

180% [MD]
200% [CD]

Siła adhezji
Początkowa

FINAT 9

6.5 N/25 mm

Po 20 min

FINAT 1

13.7 N/25 mm

Po 24 h

FINAT 1

21.4 N/25 mm

Zakres temperatur
Podczas aplikacji

-

od 10 oC do 35 oC

Podczas użytkowania

-

od -15 oC do 60 oC

Okres trwałości*

Okres składowania

90° ekspozycja
wertykalna, wewnętrzna

do 5 lat (niezadrukowany)

90° ekspozycja
wertykalna, zewnętrzna

do 2 lat (niezadrukowany)

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

* Test wewnętrzny producenta.
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