
Innovatiivisia 3M kalvoja voidaan käyttää luomaan 

huomiotaherättäviä opasteita, valaistuja markiiseja, 

valomainoksia, ja koteloituja kirjaimia. 

Useat 3M:n valonhallintaratkaisut mahdollistavat 

uskomattomien erikoisefektien luomisen tehoiltaan 

parhaisiin valomainoksiin, laajentaen tuotantokapasiteettia 

luovan suunnittelun avulla, ilman lisälaite- tai sähkö-

komponenttien hankintoja.
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KALVOJEN OMINAISUUDET

TUOTE

Scotchcal 3630

Scotchcal 2330

LEF 3635-100

Scotchcal 3635
Blockout

Scotchcal 3635
Diffuser

Scotchcal 3635
Day/Night

Scotchcal 7755-520

Panaflex 945 GPS

Panagraphics III

TYYPILLISET 

KÄYTTÖKOHTEET

TAKUU PERUSVÄRIT MINIMI 
ASENNUSLÄMPÖTILA

LIIMATYYPPI

Pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettuihin 

valomainoksiin, näyteikkunoihin ja 

valaistuihin,visuaalisesti tehokkaisiin 

kalusteihin

Keskipitkään käyttöön tarkoitettuihin 

merkkeihin, näyteikkunoihin

Lisämään sisältä valaistujen 

laatikkojen kirkkautta.

Estämään valon kulkua 

sisältävalaistuissa laatikoissaa. 

Luo neon-tyyppisen efektin, kun 

käytetään merkin sisäpinnalla.

Läpinäkyville muoveille. 

Kiinnitys kakkospinnalle. Ei 

käytettäväksi 3M Panaflex 

joustopinnalle.

Tummien päiväajan kuvien 

luomiseen ja valkoisten tai 

värillisten kuvien luomiseen 

valaistuille merkeille. 3M 

Panaflex joustopinnalle. Ei 

kakkospintakiinnitykseen.

Kromiefektin luomiseen 

päivällä ja yöllä läpikuultavan 

taustavalaistuille merkeille.

Pitkäaikaisiin valomainoksiin, 

katoksiin ja paneeleihin.

Keskipitkiin mainoksiin
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Valkoinen + 56 

väriä
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Valkoinen, sininen suoja-

kalvo

3635-20: valkoinen, 

mustalla liimalla

3635-22: musta valkoisella 

liimalla
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VALMISTUSTIEDOT
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Scotchcal 3630

Scotchcal 2330

LEF 3635-100

Scotchcal 3635
Blockout

PAINOVÄRIT 3M YHTEENSOPIVAT 
SUOJALAMINAATIT

3M™ 1900-sarjan Silkki-

painovärit

3M™ 1900-sarjan Silkki-

painovärit

3M™ Scotchcal™ 3640/3642-

114 GPS -sarjat

3M Scotchcal 3640/3642-114 

GPSäsarjat

Ei soveltuvaa

3M Scotchcal 3640/3642-114 

GPS -sarjat

Joustopinnat
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3M Scotchcal 3640/3642-114 GPS

ja 8519/8520-sarjat
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TUOTE PAINOVÄRIT

Scotchcal 3635
Diffuser

Scotchcal 3635
Day/Night

Scotchcal 7755-520

Panaflex 945 GPS

Panagraphics III

3M 1900-sarjan silkkipainovärit

Piezo Ink Jet



taustavalaistuihin mainoksiin
Erikoisefektit

3M™ Scotchcal™ 3630 läpikuultokalvo

Läpikuultavat vinyyli valukalvot pitkäaikaiseen käyttöön tarjoavat yhtenäistä väri-

maailmaa hajanaisessa päivänvalossa ja läpinäkyvyyttä valaistuna.

Puolihimmeä, viimeistelty pinta estää valon heijastukset ja peiliefektit; samalla kun 

kalvon ohuus estää lian kerääntymisen. Nämä kalvot tarjoavat täydellistä mitta-

pysyvyyttä ja ovat lämpömuotoutuvia. Niitä voidaan käyttää luomaan valomainoksia, 

valaistuja myymälöitten ikkunasomistuksia tai muita näyttäviä, valaistuja mainoksia. 

Kestävinä ja pestävinä ne pystyvät tarjoamaan huikeita visuaalisia vaikutelmia. Pantone 

Inc. pn määritellyt asianmukaiset viitekoodit 3M™ Scotchcal™ läpikuultaville kalvoille. 

Pyynnöstä on saatavana myös erikoisvärejä. 

3M™ Scotchcal™ 2330-sarjan läpikuultavat kalvot

Kalenteroitu läpikuultava vinyylikalvo keskipitkään käyttöön kirkkaille, valaistuille 

valomainoksille ja myymälöitten ikkunasomistuksille. Kalvot voidaan asentaa tasaisille 

metakrylaatti-, polykarbonaatti- tai lasipinnoille, merkin joko sisä- tai ulkopuolell.

Puolihimmeä viimeistely estää epämiellyttävät ja epäesteettiset heijastukset.

3M™ 3635-100 LEF-kalvo (Light Enhancement kalvo)

Mullistava tuote voimistamaan ja tasoittamaan valolaatikoiden valotehoa. Kalvo 

asennetaan laatikon sisälle, mikä tekee siitä kaksi kertaa kirkkaamman, kuin 

vastaavista pintalakoilla tai metallilla käsitellyistä valolaatikoista.

Kalvo käyttää valon tehokkaasti heijastaen ja hajoittaen sen tasaisesti. Tämän avulla 

voidaan vähentää neonputkien määrää tai korvata ne fluoresoivilla putkilla, mikä 

alentaa kustannuksia ja energian kulutusta. Fluoresoivien putkien avulla voidaan 

vähentää valomainosten elektronisten komponenttien määrä 59 %:lla (tulokset voivat 

vaihdella riippuen asennuksista).

3M™  3635-20 & 3635-22 Blockout kalvot

Kalvot, jotka voidaan kiinnittää joko merkin sisä- tai ulkopuolelle (sekä jäykille 

että joustaville pinnoille. Koska kalvot ovat täysin läpinäkymättömiä (100%:n 

valonpeittokyky), niitä voidaan käyttää estämään valon hajaantumista tai luoda 

erikoisefektejä, jotka ovat näkyvissä vain yöllä merkin olessa valaistu.

3635-20: läpinäkymätön valkoinen; 3635-22: läpinäkymätön musta .

3M™ 3635-30 & 3635-70 Diffuusiokalvot 

Läpikuultavat kalvot kiinnitetään pinnan sisäpuolelle, jolloin kalvo pystyy tarjoamaan 

parempaa valon hajoamista ja yhtenäisyyttä koko merkkikuvalle.

Kalvoja voidaan käyttää luomaan eriaseisita valaisuja merkeille: esim. korostamaan 

logoa merkin muuhun viestiin verrattuna.

3635-30: 30% valonläpäisykyky, 3635-70: 60% valonläpäisykyky.

3M™ Scotchcal™ 7755SE-520 sarjan läpikuultava peili- 

kalvo

Läpikuultava peilikalvo fluorohiilipohjalla, antaa valomainokselle pävällä näkyvän 

hopeisen peiliefektin ja taustavalaistuna läpinäkyvyyden. 

18 %:n valonläpäisykyky läpikuultavuuteen. Jos kalvo kiinnitetään valkoiselle akryylille, 

kalvon ulkonäkö yöllä on valkoinen.

3M™ 3635-200 sarjan Dual-Color kalvo

Valuvinyylikalvoja kaksivärivalomainoksiin.

3635-210: valkoinen; 3635-222: musta.

Parempaa näkyvyyttä, paremmat liiketoimintamahdollisuudet.

3M™ Day/Night Film 3635-91

Kalvo, jota voidaan käyttää 3M™ Panaflex™ joustopinnoilla ja perinteisillä jäykillä 

pinnoilla. Päivällä kalvolla on tummanharmaa ulkonäkö ja yöllä valaistuna, kalvo 

hajoittaa valoa ja näkyy valkoisena. Värilliset viestit voidaan luoda yöllä näkyviksi 

käyttämällä 3M™ Scotchcal™ läpikuultokalvoa merkin taustalla.

3M™ Joustopinnat

Kankaat ja joustavat pinnat keskipitkään (3M™ Panagraphics™ III) tai pitkäaikaiseen 

(3M™ Panaflex™ 945 GPS) käyttöön tarjoavat lisävaihtoehtoja valomainosten 

suunnitteluun. Suunnittelijat ja tekniset toimistot voivat luoda monipuolisia ja -käyttöisiä 

ei-valaistuja ja valaistuja valomainoksia. Ne tarjoavat parasta yhtenäisyyttä ja valon 

hajoittamiskykyä;  paras keskokyky ilmansaasteita ja likaa vastaan. Korka laatu, mikä 

pysyy muuttumattomana aikojen kuluessa.


