3M Merkintätuotteet

3M Scotchcal 30 peittävä läpivärjätty leikkurikalvosarja
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Lyhytaikaiseen

mainontaan
		 edullisia kalvoja

3M Scotchcal 30 peittävä leikkurikalvo
™
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Käyttökohteet
3M Scotchcal 30 leikkurikalvosarja on kestävä monomeerikalvo.
Kalvosarja mahdollistaa lyhytaikaisen mainonnan edullisesti, mutta silti
laadukkaasti, tukenaan 3M MCS Tuotetakuu*. 3M Scotchcal 30-sarjalle
annetaan parhaimmillaan kahden vuoden takuu. Soveltuu hyvin sisä- ja
ulkokäyttöön. Käyttökohteena mm. leikatut ja silkkipainetut logot, tekstit,
etiketit ja opasteet lukuisille suorille pintamateriaaleille.
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Tuotetietotaulukko
Ominaisuudet

Edut / Hyödyt

Monomeerikalvo

Soveltuu suorille pinnoille. Laadukas kalvo lyhytaikaisiin kohteisiin. Kustannustehokas.

75 micronin paksuinen

Helppo työstää ja nopea kiinnittää.

Kirkas liima-aine

Sama ulkonäkö molemmin puolin. Soveltuu ikkunoille ja muille läpinäkyville materiaaleille.

39 kiiltävää ja 35 mattaväriä

Laaja valikoima eniten käytettyjä värisävyjä.

Tasaisena pysyvä valkoinen voimapaperi

Pysyy tasaisena leikkureissa. Säästää aikaa.

3M Scotchcal brändi

3M Scotchcal laatu. Kalvosarja toimittajalta, jolla on laaja valikoima laadukkaita kalvoja useisiin eri käyttökohteisiin, tekninen tuki sekä alan kattavin takuu.

3M MCS Takuu

Alan kattavin takuu, joka antaa mielenrauhaa. Kaikki ainesosat on testattu yhteensopiviksi, mikä vähentää riskejä
tuotannossa.
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Kalvon ominaisuudet
Soveltuvuus ulko- ja sisäkäyttöön?

Kyllä.

Tyypilliset käyttökohteet

Ei-valaistut, koneleikattavat logot, symbolit, kirjaimet ja etiketit lyhyaikaiseen käyttöön.
Promomerkinnät ajoneuvoihin, ikkunoihin ja kyltteihin sisälle ja ulos.

Sopivat kiinnityspinnat

Tasaisille pinnoille ilman niittejä.
Lasi, metalli, akryyli, polykarbonaatti, lasikuitu sekä maalatut pinnat.

Soveltuvuus niittien ja pokkausten
yliteippaukseen

Ei. Tällaisille pinnoille suosittelemme 3M Scotchcal 100-sarjan valukalvoa.

Maksimitakuu

2 vuotta.

Värivalikoima

39 kirkasta ja 35 mattaväriä.

Minimikiinnityslämpötila

+ 10° C.

Liima-aine

Kirkas, pysyvä, painoaltistettava akryyliliima.

Voidaanko merkinnät irroittaa?

Kyllä käyttämällä 3M Tarranmateriaalin irroittajaa tai lämmön avulla.

Soveltuvat tuotantotavat

Käsin- tai koneleikkuu ja silkkipaino.

Yhteensopiva värit

3M Scotchcal Silkkipainovärisarjat 1900 ja 9700 UV-väri.

Suositeltavat 3M™ Siirtoteipit

Ei tulostetulle kalvolle: 3M SCPM-19 (pre-masking) ja 3M SCPS-100 (pre-spacing).
Silkkipainetulle kalvolle: 3M SCPS 100 (pre-masking 9700 sarjan UV-värit), 3M SCPM19 (pre-masking 1900
sarjan värit), 3M SCPS2 (pre-spacing 9700 sarjan värit), 3M SCPS 100 (pre-spacing 1900 sarjan värit).
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* Tarkemmat tiedot 3M MCS Tuotetakuusta tuotetakuutiedotteesta.
Tutustu myös asiaan liittyvään tekniseen tuotetiedotteeseen. Lisätietoja ja näytteitä saatavilla pyydettäessä 3M jälleenmyyjiltä tai edustajilta.

Suomen 3M Oy
Merkintätuotteet
Lars Sonckin kaari 6
02600 ESPOO
Puh. (09) 52 521
www.3M.fi/merkinta
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