FF PP white TC60

L
SUPORTUL DE TIPAR

Folie de polipropilenă orientată biaxial, albă, lăcuită cu caracteristici bune de tipar

Parametri tehnici:

Greutate
Grosime
Luciu
Opacitate

46
61
90
80

g/m2
μm
%
%

DIN53352
DIN53370
DIN67530 60°
DIN53146/1

ADEZIV
Adeziv permanent cu aderenta initiala si definitiva pe toate suprafetele.
SemiGloss

Premium / A1010 / HG 6

Parametri tehnici:

Aderenţă initială (pe sticlă)
Aderenţa 180° (pe sticlă)
Temperatura minimă de aplicare
Temperatura de utilizare

14 N
13 N/AT/PT
-5°C
-40°C - +50°C

FINAT FTM 9
( FINAT FTM FINAT FTM11)

SUPORTUL SILICONIC

Hârtie fără lemn, pe suport glassine galben, transparentă, siliconată pe o parte
Parametri tehnici:

Greutate
Grosime
Rezistenţa la rupere (longitudinală)
Rezistenţa la rupere (transversală)

61
54
≥6,3
≥3,0

g/m2
μ
kN/m
kN/m

ISO 536
ISO 534
ISO 1924-2
ISO 1924-2

Descrierea adezivului

Aderenta initiala si permanenta excelenta pe toate suprafetele uscate, inclusiv cartonul ondulat.
Aderenta excelenta si pe suprafetele racite, usor congelate,umede si usor contaminate cu grasimi.Forta de aderare
definitiva poate fi influentata de calitatea, temperatura si gradul de impuritate a suprafetei.
Aplicaţii / Recomandare

Este recomandata pentru etichetarea produselor la care rezistenta la apa , ulei si chimicale este un aspect
important.Recomandata si pentru completarea etichetelor informationale tiparite in prealabil prin termo transfer.
Imprimabilitate

Imprimabila prin majoritatea tehnicilor tipografice:flexo, tipar inalt, serigrafic sau offset;este recomandata si pentru
imprimarea cu folie la cald sau pentru termo-transfer cu riboane de rasina.Pentru imprimare necesita cerneluri
speciale, destinate suprafetelor fara absortie.
Termen de garanţie : 2 ani
Condiţii de depozitare: 23 °C, 50

% umiditate relativă a aerului

Toate constatările şi recomandările referitoare la produsele firmei Xlabel Prod SRL au la bază cunoştiinţele noastre
cele mai bune, experienţele şi testele efectuate de către noi, care in opinia noastră sunt precise, dar care nu reprezintă
garanţii sau asumare de răspundere din partea noastră. Nu ne asumăm răspunderea pentru modificările sau
deteriorările apărute ca urmare a utilizării produsului contrar recomandărilor noastre. Prezenta fişă de date tehnice,
abrogă toate celelalte elaborate inaintea ei şi este valabilă pană la revocare.

