PROFIFLEX
SERIA
IKONOS PROFIFLEX PRO GPT FX100+ (GLOSSY) / MPT FX100+ (MATT)
PRODUCT DESCRIPTION:
Series of Ikonos Profiflex Pro 100+ includes a white, glossy (GPT FX100+) and mat (MPT FX100+) monomeric, calandered, self-adhesive PVC with permanent, transparent adhesive. Product was intentionally designed for printing on solvent plotters in high speed and top quality.
GPT FX100+ meets the requirements of B-s1, d0 class according to PN-EN 13501-1 (classification of the reaction to fire performance).
PRODUCT STRUCTURE:
Film: 100 mic, monomeric, calandered, white , glossy or matt PVC film
Glue: permanent, transparent dispersion of polyacrylate
Liner: one-side siliconized, 121 gsm/136 gsm , “claycoated” type backing paper
RANGE OF APPLICATION:
Ikonos Profiflex Pro GPT FX100+ and MPT FX100+ are perfect for all indoor applications as well as for short- and midterm outdoor usage.
PHYSICAL FEATURES:
STANDARD NO.

VALUE

Thickness
Thickness of PVC

ISO 2286-3

100 mic (±5%)

Total thickness (film+glue+liner)

ISO 2286-3

227 mic (±5%)

ISO 527-3/2/200

32 MPa [MD]

Tensile stress at break

28 MPa [CD]
Tensile strain at break

ISO 527-3/2/200

180% [MD]
200% [CD]

Adhesive Power
Initial

FINAT 9

6.5 N/25 mm

After 20 min

FINAT 1

13.7 N/25 mm

After 24 h

FINAT 1

21.4 N/25 mm

Temperature range
While applying

-

from 10oC to 35oC

While exploiting

-

from -15oC to 50oC

Durability*

Shelf Life

90° vertical exposure

indoor up to 5 years (unprinted)

90° vertical exposure

outdoor up to 2 years (unprinted)

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

* Producer’s internal test method
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PROFIFLEX
SERIA
OKRES
TRWAŁOŚCI
DURABILITY
Dane
dotyczą
ekspozycji
niezadrukowanego/
nieprzetworzonego
Trwałość
zewnętrzna
się do klimatu
The data
concerns
verticalpionowej
surface exposure
of an unprinted/unprocessed
film.produktu.
The outdoor
durability
relates toodnosi
the temperate
climateumiarkowanego Europy Środkowej. Jeśli produkt jest narażony na działanie ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak silne nasłonecznienie, wysoka
of Middle Europe. If the film is exposed to extreme weather conditions, such as austere insolation, high UV radiation or humidity it may undergo
wilgotność lub intensywne promieniowanie UV może ulegać przyspieszonej degradacji. Folia PVC może również ulegać osłabieniu w obszarach o
acceleratedstopniu
deterioration.
PVC film may
also weaken
in greatlynacontaminated
areas and regions of high altitude.
znacznym
zanieczyszczenia
i regionach
położonych
znacznych wysokościach.
HANDLING & PROCESSING
PRZECHOWYWANIE
I PRZETWARZANIE
Recommended
storage
conditions: 50%50%
of relative
humidity,
20 oC,20
in °original
packaging. opakowaniu.
Zalecane
warunki
przechowywania:
wilgotności
względnej,
C, w oryginalnym
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
W
celu uzyskania
wysokiej jakości
wydruków/dobrych
zalecamy
w pomieszczeniu,
printing/processing.
Large fluctuations
in temperature
and humiditywyników
betweenprzetwarzania
the room and the
materialzaaklimatyzować
have an impact onrolki
flatness
and printabilityw którym zostaną one zadrukowane/przetworzone na min. 24 godziny przed zadrukowaniem/przetwarzaniem. Duże wahania temperatury i wilgotności
of material.pomieszczeniem oraz materiałem mają wpływ na zjawisko falowania materiału i jakość druku.
pomiędzy
If printed, the ink must be perfectly dry before further processing e.g laminating or application. Features of products could be changed
Jeśli materiał został zadrukowany, atrament musi być całkowicie suchy przed dalszą obróbką materiału np. laminowaniem lub aplikacją.
by the residuals
solvents. The surface
which product
applied must be free
of dust,Powierzchnia
grease, lubricant
and any
other substances
which musi
may hinder
the
Pozostałości
rozpuszczalników
mogąonwywołać
zmianęis charakterystyki
produktu.
na którą
aplikowany
jest produkt
być wolna
od
tłuszczu, smaru i innych substancji, które mogą negatywnie wpływać na siłę adhezji materiału do tej powierzchni.
filmkurzu,
from adhesion.
Duewzględu
to wide na
range
of possible
usesmożliwych
and applications
customers
should
independently
verifyprzed
the appropriateness
of material
for theirprzez
explicit
Ze
szeroki
wachlarz
zastosowań,
klient
powinien
każdorazowo
użyciem sprawdzić
czy wybrany
niego
materiał
odpowiada
w
pełni
jego
potrzebom.
Zalecamy
klientom
przeprowadzenie
własnych
testów
przed
każdą
aplikacją.
purpose, prior to use. We strongly recommend customers conduct own tests before each application.

WAŻNA
UWAGA
IMPORTANT
NOTICE
Informacje
zawarte
w niniejszej
publikacji
są oparte
na naszej
oraz doświadczeniu
praktycznym
i mogą
zmianie
bezwithout
uprzedThe information
included
in the present
publication
is based
upon wiedzy
our knowledge
as well as practical
experience
and ulec
can be
changed
niego
powiadomienia.
Wszystkie
informacje
zawsze
reprezentują
średnią,
minimalną
lub
maksymalną
wartość
i
powinny
być
traktowane
jako
takie.
prior notice. All information always represents an average, a minimum or maximum value and should be considered as such.
Prezentowanie
dane służą
jako źródło
informacji
i nie stanowią
jakiejkolwiek
This data is displayed
only inwyłącznie
order to serve
as a source
of information
and is podstawy
given without
guarantee gwarancji.
and does not constitute a warranty.
Wszystkie
prezentowane
informacje
odnoszą się do niezadrukowanych
nieprzetworzonych
Ikonos.
Charakterystyka produkAll presented
information refers
to unprinted/unprocessed
Ikonos products./ Features
of productsproduktów
could change
after printing/processing
due
tu
może
ulec
zmianie
po
zadruku
/
przetworzeniu.
Z
tego
powodu
wszystkie
zadrukowane
/
przetworzone
produkty
Ikonos
nie
są
objęte
gwarancją.
to this reason all printed/processed Ikonos products are not covered by warranty.
Ograniczona
odpowiedzialność
producenta
się tylko
do kosztów
który został zakupiony przez klienta.
Our limited liability
relates only to
the cost ofodnosi
the defective
material
which wadliwego
was boughtmateriału,
by customer.
Agenci,
przedstawicieleand
orazsalesmans
sprzedawcy
nie entitled
są uprawnieni
do udzielania
gwarancji, poświadczeń,
poręczeń i oświadczeń
Agents, representatives
are not
to give any
guarantee,jakichkolwiek
warranty or representation
other to the foregoing.
innych niżIkonos
zamieszczone
karcie
technicznej.
shall not wbetejheld
responsible
for any damage to substrates, surfaces or machines resulting from the use or removal of Ikonos product,
Ikonosbenieheld
ponosi
odpowiedzialności
za ewentualne
uszkodzenia podłoży, powierzchni lub maszyn wynikające ze stosowania lub usuwania
nor shall Ikonos
responsible
for any consequential
damage.
produktówAllIkonos,
jak
również
nie
ponosi
odpowiedzialności
za
jakiekolwiek
szkody(http://www.ikonos.pl/download-page).
powstałe podczas procesów aplikacji i usuwania produktów
Ikonos products sold are subject to “General conditions
of sales andinne
delivery”
Ikonos.
Ikonos shall not be held responsible for any incidental or consequential damage, including, but not limited to, loss of profit or income, labour
Wszystkie sprzedawane produkty Ikonos podlegają „Ogólnym warunkom sprzedaży i dostaw” (http://www.ikonos.pl/download-page).
cost, costs or expenses for reproducing graphics, loss of production time, costs for removing defective graphics, etc.
Ikonos
ponosi odpowiedzialności
szkody przypadkowe
wynikowe,
w tym,
ale nie tylko,
zysków
All rightsniereserved.
All trademarks andzaregistered
trademarks arelub/i
the property
of their
respective
owners.utratę
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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