
 
ZSO550/ZSO560     BIAŁA FOLIA Z KLEJEM PUNKTOWYM  

FLAT DOT (POŁYSK/MAT) 
        

Uwaga: 
Producent nie daje gwarancji, ze względu na różne możliwości zastosowania produktu. Materiał powinien zostać przetestowany przed 
zastosowaniem na danej powierzchni w celu określenia jego przydatności. Druk na folii może się różnić w zależności od zastosowanej drukarki 
i tuszu.  

 
OPIS: 

Biała, samoprzylepna folia PVC do druku, ze specjalnym, usuwalnym klejem punktowym (FLAT DOT) ułatwiającym 
samodzielną aplikację. Zastosowany na folii klej Flat DOT pozwala na wielokrotną aplikację i łatwe usuwanie folii 
z podłoża. Przeznaczona do druku solwentowego, eco-solwentowego, lateksowego i UV. 

 
 
ŚRODEK KLEJ ĄCY: 

Nałożony punktowo klej transparentny, pozycjonowany, usuwalny, nie pozostawia śladów po usunięciu. 
 
 
ZAKRES STOSOWANIA: 

Kolorowe naklejki reklamowe i promocyjne do samodzielnej aplikacji na płaskich i lekko zakrzywionych podłożach, do 
stosowania we wewnętrzach oraz na zewnątrz (krótkookresowo). Przyczepność folii do podłoża zapewnia specjalna 
warstwa punktowo nałożonego kleju, która umożliwia łatwą aplikację folii, bez bąbli powietrza oraz usuwanie folii z podłoża 
bez pozostawiania resztek kleju. Szczególnie przydatna w halach wystawienniczych, w witrynach sklepowych, 
w restauracjach, kawiarniach, stacjach benzynowych, salach konferencyjnych, w przeszklonych biurach typu „open 
space”, w galeriach handlowych. Nadaje się do aplikacji na samochodach. Aplikację może wykonać osoba bez żadnego 
doświadczenia w zakresie aplikacji folii. 

 
TECHNIKA ZADRUKU: 

Folia przeznaczona do druku solwentowego, eco-solwentowego, lateksowego i UV.  
 

DANE TECHNICZNE: 

Grubo ść (bez papieru podkładowego)  130 mikronów (+/-10%) 

Grubo ść papieru podkładowego 140 mikronów/90g/m2/ (+/- 10%) 

Siła kleju  początkowa (po 20 min) 

                średnia (po 1 dniu) 

                końcowa (po 3 dniach) 

≥700g/cal 

≥900g/cal 

≥1,100g/cal 

Powierzchnia połysk (ZSO550) lub mat (ZSO560) 

Odporno ść na rozci ąganie (ASTM D638) 225kg/cm2 

Odporno ść na wydłu żanie (ASTM D639) 289% 

Odporno ść na temperatur ę -45°C do 82°C 

Materiał bazowy  PVC 

Okres składowania 6 miesięcy  (w oryginalnym opakowaniu) 

Trwało ść 1 rok 

 
 
INSTRUKCJA APLIKACJI: 
 
Druk:   Warunki zadruku: temperatura 15 – 30 °C, wilgotność: 30-60% 
  Produkt podatny na zadrapania i ścieranie, należy obchodzić się z nim ostrożnie podczas zadruku. 
  W celu optymalizacji jakości wydruków należy ustawić drukarkę na najwyższą jakość druku.   

 Po zadruku tusze należy zostawić do wyschnięcia co najmniej 24 godziny. W celu uniknięcia zwijania się 
krawędzi wyciętych etykiet zaleca się pozostawienie niewielkiej przestrzeni od linii cięcia. 

 
Laminowanie:   Laminowanie nie jest konieczne, niemniej jednak w celu ochrony wydruku przed uszkodzeniem i blaknięciem 

laminowanie jest zalecane. 
Aplikacja:   Folia do samodzielnej aplikacji, nie wymaga specjalnej techniki klejenia ani stosowania płynów ułatwiających 

aplikację. Oklejane podłoże powinno zostać jedynie oczyszczone z kurzu, olejów i innych zanieczyszczeń, 
podczas aplikacji należy unikać rozciągania folii, aby uniknąć jej kurczenia i podnoszenia się narożników. Folia 
może być wielokrotnie przeklejana. 

 
Przechowywanie:  Zaleca się  przechowywanie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym pomieszczeniu. Temperatura  
  przechowywania 10 - 25°C, wilgotność powietrza 50%. 
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