PROFIFLEX
SERIA
IKONOS PROFIFLEX PRO GPT FX100+ / MPT FX100+
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

235 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 10 oC to 35 oC

While exploiting

-

from -15oC to 60 oC

Durability

Shelf Life

www.ikonosmedia.eu

vertical surface exposure

indoor 5 years (unprinted)

vertical surface exposure

outdoor 2 years (unprinted)

2 years (in original packaging, at 20 oC and 50% relative humidity)
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HANDLING & PROCESSING
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conditions: 50% of relative humidity, 20 oC, in original packaging.
Przechowywanie
przetwarzanie
Customer should always store rolls together with label which consist information about type of product, dimensions of roll and batch
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If printed, the ink must be perfectly dry before further processing e.g laminating or application. Features of products could be changed
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Ze względu na szeroki wachlarz możliwych zastosowań, klient powinien każdorazowo przed użyciem sprawdzić czy wybrany przez niego
materiał odpowiada w pełni jego potrzebom. Zalecamy klientom przeprowadzenie własnych testów przed każdą aplikacją.
IMPORTANT NOTICE
information included in the present publication is based upon our knowledge as well as practical experience and can be changed
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Our limited liability relates only to the cost of the defective material which was bought by customer.
Ograniczona odpowiedzialność producenta odnosi się tylko do kosztów wadliwego materiału, który został zakupiony przez klienta.
Agents, representatives and salesmans are not entitled to give any guarantee, warranty or representation other to the foregoing.
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All rights reserved. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. August 2016.
Ikonos nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub/i wynikowe, w tym, ale nie tylko, utratę zysków 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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