
Stripcal® folieserien består af kvalitetsfolier der 
hovedsaglig tiltrykkes i serigrafi med 
opløsningsmiddelfrie farver fra eget farvelaboratorium.

Stripcal AF 75 s leveres til mærking af industriprodukter 
der kræver højeste sikkerhed for en langvarig dekoration 
og mærkning, både inde som ude.

Kraftigt klæbende hvid vinyl i den øverste ende af kvalitetsskalaen. Lysægte farver, beskyttelselakeret og stanset efter 
ønske – ingen standardformer eller -formater.

Stripcal® AF 75 s fremstilles efter nøje afstemte og gennemtestede recepter på ISO 9001/EN29.001 certificeret 
produktionslinie.
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• Kraftigt klæbende

• Lysægte farver

• Ingen standardformer

• Beskyttelseslakeret
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Overføres til:

Alle glatte og svagt strukturerede overflader, der 

er tørre, rene og fedtfri.

Basisfolie:

0.075 mm Polyvinylclorid (PVC).

Klæbestof:

Modificeret polyacrylat (permanentklæber i 

specialudførelse).

Format:

Fra 5 mm Ø til 100 x 200 cm.

 

Standardudførelse i serigrafi:

Streg- og rasterudførelser.

Farver:

Alle farver er mulige, ligesom metalic- og neonfarver.

Minimumoplag:

Efter opgave.

Temperaturområde:F

Fra -25°C til + 80°C, kortvarigt indtil 120C.

Specialudførelser:

• Stripcal® AF 75-es med ekstra kraftig

  klæber for ekstreme overflader.

• Forskellige klæbestoffer, også justerbare.

• Dobbeltsidede.

• Med skrivefelter.

• Offset raster (60 linier).

• Udstanset med applikationstape.

• Enkeltvis udstanset med montageslids, i 

  strimler eller ruller afhængigt af formål.

Påvirkning af blødgøringsmidler:

Mulig på PVC og andre kunststoffer.

Slidstyrke:

TaberAbraser CS 17, 500 g, 400 - 500 omdrejninger.

Individuel mærkning:

I EDB, skrivemaskine eller med kuglepen eller tusch 

på særlige felter.

Klæbekraft:

Målt efter A 7 DIN 30646 25 N.

Gittertest:

Efter DIN 53151; GTO-1.

Lys- og vejrbestandighed:

5 år udendørs.

Lagerholdbarhed:

Min. 2 år, tørt ved normal rumtemp. uden pres eller 

varmepåvirkning.

Kemisk bestandighed:

Tåler kortvarige påvirkninger af olie og benzin samt 

alle alm. anvendte rengøringsmidler.

Klassifisering efter DIN 30646:

Det færdige skilt med farve, lak, klæber og folie - ikke 

kun basisfolien er testet.

Dette datablad og vore øvrige tekniske oplysninger tjener til Deres information og rådgivning.  De svarer til vor bedste viden, dog kan et forbindende udsagn for alle 
materialeoverflader og farver ikke gives ved sammenligning med vores testresultater, men skal testes i den givne sammensætning.  For undersøgelse af materialer, anvendelse og 
overføringsvejledning står vort laboratorium til rådighed.


	Page 1
	Page 2

