Öntapadó Digital Imaging Media beltéri dekorációkhoz

Deco-Satin

Technikai adatlap

Öntapadó, szövet faldekorációkhoz
http://www.mactac.eu/datas/products_docs/d/e/deco-satin/4db6d13bc8c9e-deco-satin.pdf
TERMÉKLEÍRÁS
Felület:
Ragasztó:
Hordozó:

145g/m2, fehér, szőtt, poliészter textil.
Víztiszta, akrilos; újrapozícionálható.
PE mázolt Kraft papír. 140 g/m2

JELLEMZŐ FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
Kifejezetten professzionális felhasználók számára készült, inkjet technológián alapuló, nagyformátumú
nyomtatóval nyomtatható textil-tapéta. A Deco-Satin fólia a legmodernebb belsőépítészeti eszközök egyike.
Akár falanként más-más tapéta. Hotelek, üzletek, közösségi helyek, konferenciatermek, várótermek, recepciók,
éttermek és egyéb felületek kreatív újragondolása, akár falfelületenként is.
TARTÓSSÁG
A Deco-Satin kizárólag beltéren alkalmazható!
RAKTÁROZHATÓSÁG
2 év, a következő feltételek mellett: 15 - 25°C és ± 50 % relatív páratartalom. (Eredeti, gyári csomagolásban.)
TULAJDONSÁGOK (NEM NYOMTATOTT MÉDIA ESETÉN)

Ragasztó adatai, 23°C
Gyors tapadás üvegen
Visszaszedés 24 óra után üvegről
Mérettartósság
Zsugorodás: 48 óra 70°C-on
(alumíniumra ragasztva)
Hőmérsékleti értékek
Minimális ragasztási hőmérséklet:
Felhasználási hőmérséklettartomány:

Átlagos érték

Tesztelési eljárás

> 10 N/25 mm
> 13,5 N/25 mm

FTM 9
FTM 1

Max. 0,5 mm

FTM 14

+ 10°C
- 20°C és + 70°C között

NYOMTATHATÓSÁG
A Deco-Satin fólia a következő tintákat használó LFP nyomtatókkal nyomtatható: eco-solvent; UV, Latex inkjet.
A homogén nyomatminőség és a nagy felületen is állandó színhűség elérése érdekében minden munkát
egyszerre nyomtasson ki.
A létező legtökéletesebb nyomatminőség elérése érdekében kérjük, hogy minden esetben az adott
alapanyaghoz tartozó ICC profilokat és nyomtatási beállításokat használja. Az ICC profilok elérhetőek a helyi
MACtac kirendeltségén, a MACtac hivatalos nagykereskedőinél, vagy letölthetőek a www.mactac.eu oldalról
Nyomtatási körülmények: Légkondicionált nyomtatószobában, ± 23°C, 50%-os relatív páratartalom mellett.
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SZÁLLÍTÁSI KÖRÜLMÉNYEK:
Az egyszerűbb szállítás érdekében a Deco-Satin feltekercselhető. A tekercselés során a nyomatnak a külső
oldalra kell kerülnie és a tekercs belső átmérője legalább 15cm-es legyen. (6”-os duda)
A feltekercselés előtt ellenőrizze, hogy a nyomat tökéletesen száraz legyen. A feltekercselt nyomatot rakja zárt
műanyag tasakba, így megvédheti az esetleges ráömlő folyadékok okozta elváltozástól és egyéb kellemetlen
szennyeződésektől. A nyomatot a szállítás és a tárolása ideje alatt is óvja meg az erős légnedvességváltozástól,
hőmérsékletingadozástól.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉS: a tapadást befolyásoló tényezők
A problémamentes kivitelezés érdekében, minden munka megkezdése előtt tesztelje le a tervezett konstrukciót
eredeti, vagy azzal azonos körülmények között! A következő felsorolás a teljesség igénye nélkül mutatja be a
grafika tapadását leginkább veszélyeztető tényezőket:
•

koszos, poros, olajos, oxidálódott felület,

•

a különféle műanyagokból kiáramló gázok

•

alacsony felületi feszültségű anyagok: pl. polietilén, polipropilén, stb.….

•

ebben a leírásban meghatározott ragasztási hőmérséklettől eltérő körülmények

A FELRAGASZTÁS:
Deco-Satin felragasztása kizárólag a “Felragasztási útmutatóban” leírtak szerint!
Az útmutató letölthető a www.mactac.eu honlapról. Helye: / Products / Deco & Visual communication /
Customer Support / Technical bulletins: Application Guide Deco-Satin.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS
A MACtac által gyártott termékek a teljes gyártási folyamat során szigorú minőségellenőrzésen esnek át, kereskedelmi
minőségük garantált, gyártási hibától mentesek.
A MACtac termékekre vonatkozó közzétett információk, a MACtac által elfogadott kutatási eredményeken alapulnak,
azonban ezek az adatok garanciaként nem szolgálnak.
A MACtac termékek számtalan felhasználási lehetősége és a folyamatosan bővülő alkalmazási területek miatt, a
termékek felhasználásának kockázata mindenkor a felhasználót terhel; az adott munkával kapcsolatban meg kell
győződnie a termék alkalmasságáról, teljesítőképességről.
A viszonteladót a beszerzési ár összegén felül semmiféle kártérítési felelősség nem terheli a termék használata kapcsán
felmerült előre nem látható, és a termék használata következtében felmerülő kár esetén sem.
Vita esetén a termék eredeti angol nyelvű leírása a mérvadó, jelen fordítás tájékoztató jellegű.
A közölt adatok előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának joga fenntartva.
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