
Технически характеристики

Самозалепващи PVC тапети за дигитален печат с текстура

Описание:             

Marroco M, Woodgrain M, Pumice M, Canvas M

R

T H I N K G R E N !E

Лепило: перманентно акрилно „без съдържание на солвенти“

Трайност: 3 години

Състав: текстурирано матово PVC, каландрирано, произведено от мономерни 
частици. Много добро качество на печата, добра стабилност и механична якост. 
Сертификат за поведение при пожар.
Текстура: Marroco, Woodgrain, Pumice, Canvas

Подложка: промазана от едната страна силиконизирана хартия

Приложение: Подходящи за интериорна декорация, търговски пространства и къщи
Препоръчителен метод на принтиране: UV, Solvent
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“Wallcovering is a family of products designed for interior decoration, which features exceptional quality textures 

that give a personal or special touch to the space to be decorated.”

PRODUCT DESCRIPTION

•   Substrate: Textured Matte PVC, calendered, made from monomeric resins. It presents good quality of     

     printing, good dimensional stability and mechanical strength. Fire reaction behaviour certification.

•   Textures: Marroco M, Woodgrain M, Pumice M, Canvas M

•   Adhesive: Permanent Acrylic “solvent free”, pressure sensitive

•   Liner: Clay coated one side siliconised paper

•   Durability: < 3 years

•   Common uses: Suitable for interior decorations, commercial spaces and houses.

•   Recommended printing method: UV, solvent

CONSIDERATIONS AND RECOMMENDATIONS

     o   Surface for application: flat.

     o   Film not recommended for outdoor applications, floor graphics (areas with car tra翿�c), flexible or low               

          energy films, painted or non-painted carton walls, plaster walls, wallpaper, poorly cleaned or rough 

          surfaces, surfaces with degraded ink.
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КАЧЕСТВА НА ПОВЪРХНОСТТА

Средни стойности Стандарти

Дебелина (µm) 160 ASTM D 1593

Грамаж (g/m2) 200 - 235 ASTM D 1593

Свиване - md / cd - (10 min, 70ºC) (%) -1 / 0 ASTM D 1204

Реакция при пожар ISO 13501-1 / ISO 11925-2B s1 / d0

Температура на употреба (ºC) 20 – 30

Относителна влажност (use) (%) 50

КАЧЕСТВА НА ЛЕПИЛОТО

Средни стойности Стандарти

Peel Adhesion (N/25mm) FINAT (FTM1/Inox/Initial)13 - 15

КАЧЕСТВА НА ПОДЛОЖКАТА

Average value Standard used

Дебелина (µm) 118 ISO 534

Грамаж (g/m2) ISO 536140

Release Force (cN/25mm) FINAT 1030

YEARS LINEAR ADHESIVE



џ  Не -�ерти�а�ната ап�и�ация �оди до значите�но нама�я�ане на издър��и�остта на материа�а, 
неподходящия ��имат и из�агането на с�ънце също. Преди да се изпо�з�а фо�иото, е 
препоръчите�но да престои поне 24 часа, за да се ��иматизира. И други фа�тори, �оито не са 
описани ту�, също могат да по��ияят на произ�одите�ността. 

џ Неаде��атното изсуша�ане на принта мо�е да до�еде до нагъ�ане, набръч��ане и 
недостатъчна �еп�и�ост. Препоръч�а се минима�но �реме за съхнене поне 48 часа преди 
пос�ед�ащо дейст�ие. 

Ва�на забе�е��а:

џ Изпо�з�айте проду�та до една година с�ед датата на произ�одст�о, при ус�о�ие, че се 
съхраня�а � оригина�ната опа�о��а.

- Данните, предоста�ени � тези Техничес�и хара�теристи�и са на базата на нашите знания и опит. 
Предпо�ага се, да се смятат за наде�дна информация, а не за гаранция. Съдър�ащите се ту� данни 
под�е�ат на промени без предиз�естие.

џ Пре�омерното �о�ичест�о боя �ърху проду�та ще се отрази �ърху него�ите хара�теристи�и, 
неподходящото изсуша�ане мо�е да до�еде до от�еп�ане на �амината.

- Ре��амации се приемат само, а�о ��иентът разпо�ага с QR �одо�ете, на�ични заедно с проду�та и 
поста�ени �ърху проду�то�ия �ист.   

ВА�НИ НАСО�И

џ  Не из�агайте ро��ите на ��ага

- Decal не носи отго�орност за отстраня�ането на материа�а. Въздухът и температурата тряб�а да 
се �земат пред�ид. 

џ Отстраня�ане: без нагря�ани и�и хими�а�и
џ  Съхраня�айте при температура от 15 до 25�С и относите�на ��а�ност 50%, защитени от пря�а 

с�ънче�а с�ет�ина, на чисто и сухо място, � оригина�ната опа�о��а. Ро��ите тряб�а да се 
съхраня�ат �ерти�а�но, за да се гарантира �ачест�ото им.

- �райният потребите� тряб�а самостояте�но да опреде�и да�и проду�тът е съ�местим за 
ап�и�ацията, �оято ще из�ърш�а, преди да го изпо�з�а. Decal не носи отго�орност за непра�и�но 
съхраненине на проду�тите и с�едо�ате�но не отго�аря и за нанесени загуби и�и щети на трети 
�ица.
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