Öntapadó média szélesformátumú inkjet nyomtatókhoz.

WW 200 „beltéri falgrafika”

Technikai adatlap

http://www.mactac.eu/datas/pdf/technical_chip/ww200.pdf
TERMÉKLEÍRÁS
Fólia:

150 µ, fehér, matt, közepesen kemény, hengerelt PVC fólia.

Ragasztó:

Visszaszedhető és újrapozícionáló, víztiszta, akril.

Hordozó:

160 g/m2, PE mázolt, Kraft papír.

JELLEMZŐ FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
Unja a fehér falakat? Nem tud mit kezdeni a nagy nyitott beltéri falfelületekkel? Varázsolja át a megunt
felületeket elsőszámú reklámfelületté, műtárggyá a WW 200 segítségével. Otthon, irodákban,
bemutatótermekben, javítóműhelyek falain, orvosi rendelőkben, múzeumi repro, stb.
Kifejezetten rövidtávú, beltéri egyenletes, síkfelületű faldekorációkhoz, öntapadó poszterek gyártásához
javasoljuk. Tegye félre a hordozót, még kellhet! A speciális ultra-eltávolítható ragasztónak köszönhetően a
nyomat egyszerűen újrapozícionálható, telepíthető. Azután újra nyom nélkül visszaszedhető és később
ismételten újra ragasztható, majd nyom nélkül visszaszedhető*. (*Addig telepítgethetjük újból és újból, amíg
oly mértékben el nem koszolódik a ragasztó, hogy már nem lehet újra ragasztani.)
TARTÓSSÁG
A fólia beltéri tartóssága 12 hónap. Nem javasoljuk a kültéri alkalmazását!
RAKTÁROZHATÓSÁG
2 év, a következő feltételek mellett: 15 - 25°C és ± 50 % relatív páratartalom, eredeti csomagolásban.
TULAJDONSÁGOK (nem nyomtatott alapanyagra vonatkozóan)

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

Átlagos érték

Tesztelési eljárás

7,0 ± 2 N/25 mm
4,5 ± 2 N/25 mm

FTM 9
FTM 1

Max. 0,5 mm

FTM 14

Alumínium lemezre ragasztva önkioltó.
+ 10 °C
- 5°C és + 70°C között

NYOMTATÁS
Kifejezetten oldószeres, eco-, és mild-solventes, Latex illetve UV festéket használó Ink Jet technológiával
nyomtató, szélesformátumú készülékekhez ajánljuk.
Ügyeljen arra, hogy a grafikában visszamaradó, a festékből származó, el nem párolgott oldószer gyengíti a
nyomat ragasztóját. Javasoljuk ezért, hogy a kreatív előkészítésnél a szélek felé világos tónusokat tervezzenek
be. Ha ez nem lehetséges, akkor hagyjanak fehér - nyomat nélküli -, keretet a grafika körül.
A legjobb nyomtatási minőség elérése érdekében a nyomtatás megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról,
hogy a kiválasztott alapanyagnak megfelelő nyomatási beállításokat, ICC profilt használja. A profilok
elérhetőek a kiemelt nagykereskedéseknél, illetve kérheti a MACtac magyarországi képviseletének
segítségét is. Az ICC profilok, egy egyszerű regisztrációt követően letölthetőek a www.mactac.eu oldalról is. A
nyomtató megfelelő beállítását, az OEM gyártó támogatja.
Nyomtatási körülmények: légkondicionált nyomtatószobában, ± 23°C, 50%-os relatív páratartalom mellett.
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LAMINÁLÁSI KÖRÜLMÉNYEK:
Nem javasoljuk a WW 200 laminálását. A laminált WW 200 a szélek mentén felpenderedhet, elválhat a
felülettől.
SZÁLLÍTÁSI KÖRÜLMÉNYEK:
A nyomtatást követően a nyomatot hagyni kell megszáradni! A szállítás megkezdése előtti minimális száradási
idő 48 óra. A nyomat száradása elősegíthető hideglevegős ventillációval.
FONTOS MEGJEGYZÉS:
A kereskedelmi felhasználás előtt - saját érdekében -, minden esetben tesztelje le, hogy a kiválasztott
alapanyagok működnek-e egymással. (Tinta + WW 200 + jellemző felhasználási felület.)
TELEPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK:

1.
2.
3.
4.

A nyomtatást követően a nyomatot hagyni kell megszáradni! A telepítés megkezdése előtti minimális
száradási idő 48 óra. A fóliából el nem párolgott, a festékből származó oldószer gyengíti a ragasztót!
A telepítés megkezdése előtt a fóliát legalább 90 percig szobahőmérsékleten, síkban ki kell teríteni.
A ragasztandó felület nem lehet hideg, nyirkos vagy penészes.

Ne telepítse a nyomatot fűtőtest, nyílt láng, bármilyen fűtő, illetve hűtő eszköz közelébe, illetve olyan
helyre, ahol a direkt napsütésnek van kitéve!
5. Frissen festett fal esetén, a telepítés csak a festés tökéletes kiszáradása után lehetséges. Ennek
minimális javasolt ideje egy hét.
6. A problémamentes telepítés érdekében győződjön meg arról, hogy a fal tökéletesen sík, egyenletes,
sima és száraz. Mindenképpen kerülje a strukturált felületekre történő telepítést.
7. A telepítési felületet puha, száraz ruhával kell pormentesíteni. Amennyiben a kosz eltávolítása csak
nedves ronggyal lehetséges, akkor a telepítést el kell halasztani a fal újbóli kiszáradásáig. (Min. 24
óra)
8. A WW 200-at ne használja tapétaként. Erre a célra kifejlesztett termékünk a DECO-TEXTURE.
9. A telepítés befejezéseképpen középről kifelé haladva távolítsa el az esetleges gyűrődéseket és
bennrekedt légbuborékokat, majd simítsa át még egyszer a grafika széleit.
10. A fólia alatt a falat nem éri semmiféle környezeti hatás, ezért annak állapota, színe nem változik, nem
fakul. Javasoljuk, hogy legalább 6 havonként egyszer változtassa meg a grafika helyét, így elkerülheti
az ismert jelenségből adódó színeltéréseket.
11. A fólia eltávolítása: lehetőleg minél lassabban, a ragasztót nem összefogdosva.

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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