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__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Características técnicas 
 
Superfície 
 
Material: Polipropileno (PVC) 
Espessura: 140 μm ± 10% 
Margem de encolhimento: aproximadamente 2% 
Classe mínima de reação ao fogo: NPD Material retardante de chamas 
Prazo de validade do produto aplicado dentro: min 5 anos 
Duração do produto aplicado externamente: - 

 
Adesivo 
 

Adesivo: Acrílico permanente. 
Viscosidade: 3000-3500 (cps / 30 ° C) 
Resistência ao calor: 180 ° C 
Tempo de adesão: 
-20 min de aplicação: 1700 (gr / polegada) 
-5 dias a partir da aplicação: 2700 (gr / polegada) 
Cor: incolor 
 
Liner 
 
Material: Kraft 
Espessura: 120 µm ± 10% 
 
 

Método para aplicação correta do filme interior Artesive ™ 
 

Método de aplicação: seco 
 
Temperatura ideal de aplicação: entre 10 ° C e 35 ° C 
 
Superfícies aplicáveis: madeira, plástico, metal, papel, vidro e cerâmica. 
 
Condição da superfície: lisa, limpa e sem resíduos ou peças deterioradas que podem comprometer a aderência 
correta. 
 
Tipologia de superfície: plana, vertical, ligeiramente curvada. É possível tensionar a luz (dependendo do modelo 
do filme) com o uso de ar quente. 
 
Tensão máxima: aproximadamente 200%, dependendo do modelo 
 
Pode ser usado com primers específicos para filmes de PVC: Sim 
 
Armazenamento: O filme deve ser armazenado em ambientes com temperaturas acima de 5 ° C e no máximo 
30 ° C, com uma umidade relativa de aproximadamente 50%. 
 



Prazo de validade na embalagem original: 24 meses, referente ao material entregue, sem sofrer 
transformações. 
Resistência a agentes externos: água, álcool, bebidas (café, chá, vinho, leite), detergentes neutros, sabonete 
líquido, vinagre de vinho 
 
Limpeza: limpe com um pano úmido não abrasivo com sabão neutro, se necessário. 
 
Remoção de filme: usando ar quente e / ou vapor quente.Tome cuidado ao usar uma temperatura adequada. 
 
Garantia: 3 anos com aplicação interna 
 
Cobertura da garantia contra: 

 

- variação de cor 
- amarelecimento 
- rachaduras 
- não adesão devido a defeitos do material 
 
A garantia não cobre problemas devido a aplicação incorreta. 
 
Casi in cui la garanzia non è valida: 
 
- aplicação em superfícies sujas ou ásperas 
- aplicação em superfícies externas 
- aplicação em superfícies que não são lisas, deterioradas e com baixa adesão 
- aplicação em superfícies sujeitas a contato com gasolina e / ou produtos químicos corrosivos 
- aplicação em automóveis (embalagem de automóveis) 
- aplicação do filme com tensão excessiva 
- variação de cor devido ao contato com agentes químicos inadequados 
- não adesão devido à aplicação em superfícies inadequadas 
- quebra e / ou rachaduras devido ao contato com objetos contundentes, como lâminas e / ou facas 
- armazenamento e / ou aplicação em ambientes com alta umidade ou temperaturas inadequadas 
- danos causados nas superfícies subjacentes após a remoção do filme adesivo. 
 
A garantia também não cobre nada que não esteja expressamente indicado no item "Garantia para cobertura". 
 
 
Todas as informações mostradas aqui não constituem uma garantia. Os materiais devem ser testados pelo comprador para garantir que o produto seja 
adequado para a finalidade para a qual se destina a ser usado. 
Os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem comunicação prévia. 
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