
Decora�eve zel�levende folie voor binnen in PVC

TECHNISCH BLAD Serie Referen�e: WD / MA / LA / ST / TEC                                                 

Technische kenmerken

Oppervlakte

Materiaal: Polyvinylchloride  (PVC)
Dikte: 220 µm ± 10%
Krimpmarge: ca. 2%
Minimale brandreac�eklasse: NPD Niet-vlamvertragend materiaal
Houdbaarheid van het product binnenshuis toegepast: min. 5 jaar
Houdbaarheid van het product buiten aangebracht: -

Zel�levend

Kleefstof: permanent acryl.
Viscositeit: 3000-3500 (cps / 30 ° C)
Hi�ebestendigheid: 180 ° C
Hech�ngs�jd:
-20 min vanaf applica�e: 1700 (gr / inch)
-5 dagen na aanbrengen: 2700 (gr / inch)
Kleur: kleurloos

Liner
Materiaal: Kra�
Dikte: 120 µm ± 10%

Hoe Artesive ™ binnenfolie correct aan te brengen
Applica�e methode: droog

Op�male applica�e temperatuur: tussen 10 ° C en 30 ° C

Toepasselijke oppervlakken: hout, kunststof, metaal, papier, glas en keramiek.

Oppervlaktecondi�e: glad, schoon en zonder resten of aangetaste onderdelen die de juiste hech�ng in gevaar kunnen brengen.

Oppervlaktetypologie: plat, ver�caal, licht gebogen. Lichte spanning mogelijk (a�ankelijk van het filmmodel) met gebruik van hete lucht.

Maximale spanning: ca. 200% a�ankelijk van het model

Kan worden gebruikt met specifieke primers voor PVC-films: Ja

Reiniging: reinig met een niet-schurende voch�ge doek indien nodig met neutrale zeep.

Film verwijderen: met hete lucht en / of hete stoom. Zorg ervoor dat u een geschikte temperatuur gebruikt.

Opslag: De film moet worden opgeslagen in omgevingen met temperaturen van meer dan 5 ° C en max 30 ° C, met een rela�eve 

voch�gheid van ongeveer 50%.

Houdbaarheid in de originele verpakking: 24 maanden, betre� het geleverde materiaal, zonder transforma�es te hebben ondergaan.

Weerstand tegen externe stoffen: water, alcohol, dranken (koffie, thee, wijn, melk), neutrale reinigingsmiddelen, vloeibare zeep, wijnazijn.

Garan�e

Garan�e: 3 jaar bij gebruik binnenshuis

Garan�edekking tegen: kleurvaria�e, vergeling, scheurtjes, gebrek aan hech�ng door materiaalfouten

De garan�e dekt geen problemen als gevolg van onjuiste toepassing.

Gevallen waarin de garan�e niet geldig is:

- applica�e op vuile of ruwe oppervlakken
- applica�e op externe oppervlakken
- applica�e op oppervlakken die niet glad, versleten en slecht hechtend zijn
- toepassing op oppervlakken die in contact komen met benzine en / of bijtende chemische producten
- applica�e op auto's (carwrapping)
- aanbrengen van de film met overma�ge spanning
- kleurvaria�e door contact met ongeschikte chemische middelen
- niet kleven door toepassing op niet geschikte ondergronden
- breuk en / of scheurvorming door contact met stompe voorwerpen zoals messen en / of messen
- opslag en / of toepassing in omgevingen met een hoge luchtvoch�gheid of bij ongeschikte temperaturen
- schade aan de onderliggende oppervlakken na het verwijderen van de plakfolie.

De garan�e dekt ook niet alles wat niet uitdrukkelijk is vermeld onder de �tel "Garan�e tegen dekking".

Alle hier getoonde informa�e vormt geen garan�e. De materialen moeten door de 
koper worden getest om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor het doel 
waarvoor het bedoeld is. Datum laatste wijziging: 30/04/2020
De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.
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