Produktinformation: Stripcal® F skilte
Stripcal® F er et selvklæbende robust skilt til universel anvendelse. Stripcal® F trykkes i serigrafi og
beskyttelseslakeres så farverne står flotte og rene. De er nemme at overføre og leveres stanset/udskåret i de fleste
former og formater. De er meget modstandsdygtige overfor ydre påvirkninger og trykket bevarer sin lysægthed. Et skilt
der adskiller sig fra de fleste almindelige folieprodukter.

• Beskyttelseslakerede

• Lysægte farver

Stripcal® F er trykt på PVC basis til holdbar og
vedvarende mærkning, reklame og dekorantion. Til
fremstillingen bruges udelukkende udvalgte og
gennemtestet folieskvalitet, og alle farver og lakker er
specielt udviklet til denne type skilte.
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Stripcal® F er et spidsprodukt der fremstilles til
fordelagtige priser. Trykningen i serigrafi giver kraftige
effektfulde farver med en lang levetid, og med den
strege kontrol sikrer vi en ensartet høj kvalitet.
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Produktinformation: Stripcal® F skilte
Anvendelsessted:
Egnet til de fleste glatte eller svagt ru overflader, der er
rene og fedtfri.
Format:
Min. 10 cm². Ved mindre formater samt udstansning af
enkeltbilleder er formatet max. 90 x 198 cm.
Motivudformning:
Streg eller raster indtil 48linier er muligt - Offset i
specialudførelser.
Farver:
Efter vor miljøvenlige normalfarveskala eller
specialfarver efter ønske - også med metalliceffekt.
Antal:
500, 1.000, 2.500, 5.000 osv. Større formater leveres
også i mindre antal.
Lys- og vejrbestandighed:
Udendørs mere end 2 år.

Slidstyrke:
Taber Abraser CS 17 Räder, 5 N, > 500 omdrejninger.
Påvirkning af opløsningsmidler:
Resistens overfor kortvarig påvirkning af olie, benzin,
svage baser og syrer.
Påvirkning af blødgøringsmidler:
Er mulig på PVC og andre kunststoffer.
Overlakering:
Unødvendig - er overlakering et krav så kontakt
salg og service.
Misfarvning:
Kan forekomme.
Lagerholdbarhed:
2 år.
Rengøring:
Med vand og almindelige anvendelige
rengøringsmidler.

Aftagning:
Mekanisk - løsnes fra dekorations-overfladen.
Klæbestofrester fjernes med rensebenzin.
Varmebestandighed:
168 h/100° C. Ingen markant ændring. (DIN 30 646).
Mærkning:Udførelse med skriveflter kan mærkes i
skrivemaskine med specialfarvebånd eller med
kuglepen og permanent tusch.

Specialudførelse:
Dagslysfarver, selvlysende, skrivefelter, effektlak eller
doming.
Klæbekraft:
> 15 N (FTM1), afhængig af dekorationsfladen.
DIN 30 646-W1.
Folietykkelse:
ca. 80 µ , incl. permanentklæber ca. 95 µ.

Brugsanvisning:

A. Bøj det omkringliggende beskyttelsespapir bagud og
fold det så e t stykke af den selvklæbende folie er fri.
B. Motivet positioneres og den klæbende del presses
fast på dekorationsfladen.

C. Skiltet presses fast med en plastskraber eller lign.
begyndende indefra og ud, mens resten af
beskyttlses papiret fjernes.
D. Skrab endnu engang fra midten og ud. Evt. små
luftbobler forsvinder selv, mens der i store prikkes
hul med en nål.

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.
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