
3M Merkintätuotteet

Vastaamme 
kestävän  
kehityksen 
haasteisiin   



• Miten tuotteen ympäristövaikutuksia voidaan vähentää?
• Miten tuotteen jakelu järjestetään? 
• Miten tuote hävitetään käytön jälkeen? 

3M™	Envision™	-tuotteet	muuttavat	käsitystämme	graafisista	tuotteista	ja	 
ratkaisuista. Nämä uudet 3M-merkintätuotteet edustavat huipputeknologiaa,  
luokkansa parasta suorituskykyä ja ovat ympäristön kannalta kestäviä.
Nämä innovatiiviset tuotteet ovat tulos kunnioituksesta maapallomme 
luonnonvaroja kohtaan ja jatkuvasta pyrkimyksestämme kehittää ympäristön 
kannalta kestävämpiä materiaaleja ja tuotteita.
.  

Vastaamme raaka-aineiden ja energian 
käytön haasteisiin 3M™ Envision kalvoilla

3M:llä on useita ohjelmia, joilla 
arvioidaan tuotteiden elinkaaren 
vaikutuksia. Elinkaarijohtaminen 
- 3M Life Cycle Management 
(LCM),  tuotteiden elinkaaren 
arviointi- ja hallintamenetelmien 
avulla varmistetaan, että  
kaikki 3M-tuotteisiin liittyvät  
ympäristö-, terveys- ja  
turvallisuusnäkökohdat otetaan 
huomioon maailmanlaajuisesti 
niiden koko elinkaaren ajan.
Ennen uuden 3M-tuotteen  
kehittämistä kysymme useita 
tärkeitä kysymyksiä:



Useimmat ympäristöhankkeet ovat kehittyneet ja edistyneet ajan kuluessa.
Jokainen toimenpide, kuten liuotinpäästöjen, vaarallisten jätteiden sekä  
energian kulutuksen vähentäminen, on tuottanut tulosta.PVC-vapaa 
merkintäratkaisu edistää osaltaan merkintäkalvoja käyttävien yritysten 
ympäristövastuuta. On järkevää valita PVC-vapaa vaihtoehto, sillä kun käytät 
3M™ Envision™ Yliteippaus- ja -Tulostuskalvoja, sinun ei tarvitse tinkiä laadusta 
eikä suorituskyvystä.

3M™ Envision™ Yliteippauskalvot ja laminaatit
3M™ Envision™ tulostettavat 480Cv3 Yliteippauskalvot 
ja 3M™ Envision™ Laminaatit, ovat kehitetty vähemmällä 
määrällä kemikaaleja, korkeasta suorituskyvystä 
tinkimättä. Itse asiassa, nämä PVC-vapaat tuotteet, jotka 
eivät sisällä lisättyä klooria tai muita halogeenejä, ylittävät 
useimmat kalvojen suoritustasovaatimukset.
3M Envision Yliteippauskalvot ovat monikäyttöisiä ja niillä 
voidaan teipata niin ajoneuvoja, veneitä ja laivoja kuin  
rakennuksia ja kuvioituja pintoja. Ainutlaatuinen kalvo 
takaa nopean ja helpon asennuksen ja irrotuksen.

3M Envision Yliteippauskalvot ovat: 
• PVC-vapaita
• Ftalaatti-vapaita 
• Valmistettu osittain bio-pohjaisista raaka-aineista*
• Valmistuksessa on käytetty 58% vähemmän liuottimia*
• Valmistettu ilman klooria tai muita lisättyjä halogeeneja

 
*Koskee 3M Envision LX480Cv3-, 8548G- ja 8549L- kalvoja.

3M™ Envision™ Tulostuskalvot

3M™ Envision™ 48/48C Tulostuskalvot 
Tämä tulostuskalvo on suunniteltu sisä- ja ulkokäyttöön, kuten kyltteihin, seiniin, ikkunoihin,  
lattioihin, osittaisiin ajoneuvojen teippauksiin ja moneen muuhun. Kalvo on PVC-vapaa, ja se on 
ympäristön kannalta kestävä ja taloudellinen. Erityisesti mainosmediakäytössä sen asentaminen 
ja irrottaminen on helppoa ja nopeaa.*

Envision tulostuskalvoille on saatavana valikoima PVC-vapaita laminointikalvoja, jotka  
mahdollistavat 100% PVC-vapaan ja kiiltävä- tai mattapintaisen ratkaisun.

* Vastaa standardien EN45545-2 (raideliikenne) ja EN13501-1 (rakennukset) mukaisia palonkestävyysvaatimuksia ja soveltuu siten 
sisä- ja kuljetusajoneuvokäyttöön.

Vastaamme raaka-aineiden ja energian 
käytön haasteisiin 3M™ Envision kalvoilla



LED-valaistus on laajasti hyväksytty yhdeksi nykypäivän energiatehokkaimmiksi 
valaistustekniikan ratkaisuiksi. 3M:n 
johtavat	ratkaisut	helpottavat	grafiikan	
valmistajien ja mainoskylttien rakentajien 
siirtymistä LED-valaistuksen käyttöön 
tekemällä LED-valojen käytön helpoksi 
ja käytännölliseksi. Tähän liittyvät 3M™ 
Envision™ Läpikuultavat kalvot ja  
valonhallintakalvot. Ne on suunniteltu 
käytettäväksi erityisesti LED-
valaistuksessa. Aiemmin valomainoksiin 
täytyi asentaa useita LED-valoja, 
jotta saavutettiin sama kirkkaus 
kuin loisteputkilampuilla. Tällöin 

LED-valojen hyödyt jäivät vähäisiksi. Nyt 3M™ Envision™ Läpikuultavien- ja 
Valonhallintakalvojen valon läpäisyominaisuudet ovat paremmat, joten saman 
kirkkauden saa vähemmällä määrällä LED-valoja tai kirkkaamman kyltin ilman 
ylimääräisiä LED-valoja.
  

3M™ Envision™ Tuotteet 
valomainoksiin

3M™ Envision™ Läpikuultavat kalvot ja Valonhallintakalvot
3M™ Envision™ läpikuultavat- ja valonhallintakalvot* ovat teollisuuden läpimurtotuotteita, 
sillä ne ovat ensimmäisiä kalvoja, jotka optimoivat LED-valoa. Voit siis maksimoida kylttisi 
kirkkauden ja säästää energiaa ja kustannuksia. Valomainoksen värit ovat voimakkaammat ja 
kirkkaammat ja kyltit ovat tasaisesti valaistut ilman näkyviä valopisteitä. Voit huomioida myös 
kestävän kehityksen suorituskyvystä tinkimättä.

* Valikoima sisältää: 3M™ Envision™ läpikuultava 3730 kalvosarja (saatavilla standardi- ja tilausväreissä, sekä tulostettavissa 
IJ3730-50- ja IJ3730-60 sarjoissa) ja 3M™ Envision™ 3735-50- ja 3735-60 valonhallintakalvot (suunniteltu taustavalaistujen 
sovellusten valoefektien valmistamiseen).

3M™ Envision™ FS-1 
3M™ Envision™ FS-1 joustopinta läpäisee valoa melkein kaksi kertaa enemmän*, mikä 
mahdollistaa LED-valoja tehokkaammin hyödyntävien kylttien valmistuksen, säästää energiaa 
ja	vaatii	vähemmän	huoltoa.	Koristele	muotoon	leikatuilla	grafiikoilla	tai	tulostamalla	haluamasi	
kuvio suoraan kalvon pintaan. FS-1-tuotteita voidaan käyttää yhdessä muiden 3M Envision 
valomainoskalvojen kanssa.  

* 3M™ Envision™ FS-1 joustopinta läpäisee valoa melkein kaksi kertaa enemmän kuin 3M™ Panagraphics™ III joustopinta.



3M™ Envision kalvot
3M on yritys, joka tukeutuu tieteeseen. Ratkaisemme päivittäin asiakkaidemme  
haasteita ympäri maailmaa. Parantamalla elämää tieteen avulla, voimme toteuttaa 
oman Visiomme;
• 3M technology advancing every company
• 3M products enhancing every home
• 3M innovation improving every life
Lyhyestisanottuna, olemme sitoutuneet liiketoimintamme, maapallomme ja  
elämänlaadun kestävyyden edistämiseen.. 

Ympäristötavoitteet Tavoitteet  
Tavoitteiden asettaminen kestävän kehityksen edistämiseksi on tuttua 3M:lle.
Olemme asettaneet maailmanlaajuisia ympäristötavoitteita jo monta kymmentä  
vuotta. Seuraaville kymmenelle vuodelle asetetut tavoitteet ja suunnitelmat  
keskittyvät mm. raaka-aineisiin, energiaan ja ilmastoon. 3M Envision tuotteet liittyvät 
suoraan näihin tavoitteisiin.

Raaka-aineet
Kunnioittamalla maapallomme luonnonvaroja ja ottamalla jätteet hyötykäyttöön,  
varmistamme hyvinvoinnin riittävyyden myös tuleville sukupolville. Raaka-aineisiin 
liittyvät tavoitteemme ovat: 
• Investoida kestävämpien materiaalien ja tuotteiden kehitykseen, jolloin autamme 

asiakkaitamme saavuttamaan heidän omat ympäristötavoitteensa 
• Vähentää valmistuksessa muodostuvaa jätettä 10 %:lla, indeksoituna myyntiin
• Saavuttaa tilanne, jossa yli 30 %:ssa kaikista tuotantolaitoksistamme ei muodostu 

kaatopaikkajätettä
• Edistää toimitusketjun kestävyyttä raaka-aineiden jäljitettävyydellä ja  

tavarantoimittajien toiminnan varmentamisella

Energia ja Ilmasto
Tavoitteemme on muuttaa energiankäyttötapoja maailmassa, sillä tämä vaikuttaa 
ilmastoon, joka puolestaan vaikuttaa meihin kaikkiin.  
Energia- ja Ilmastotavoitteemme:
• Parantaa energiatehokkuutta 30 %:lla, indeksoituna  

liikevaihtoon
• Lisätä uusiutuvan energian määrää 25%:iin käytetystä  

sähköstä
• Varmistaa kasvihuonekaasupäästöjen (GHG) väheneminen 

vähintään 50%:lla vuoteen 2002 verrattuna
• Auttaa asiakkaitamme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 250 miljoonaa 

CO2 E-tonnia käyttämällä tuotteitamme



3M™ Envision™ –  vastauksemme 
kestävän kehityksen haasteisiin 
Jokainen toimenpide, kuten liuotinpäästöjen ja  
vaarallisten jätteiden sekä energian kulutuksen  
vähentäminen, tuottaa tulosta. Valitsemalla PVC-vapaan 
merkintäratkaisun tai LED-valoa optimoivan kalvon  
valomainoksessa, edistää samalla yritysten  
ympäristövastuuta. On järkevää valita vihreämpi  
vaihtoehto, laadusta ja suorituskyvystä tinkimättä,  
tinkimättä suorituskyvystä.

Kestävä kehitys on 3M:n perusarvo –  liittyen  
kaikkeen liiketoimintaamme ja tuotteisiimme. Jatkamme 
ympäristön kannalta kestävien tuotteiden kehittämistä, 
jotka auttavat asiakkaitamme saavuttamaan omat  
ympäristötavoitteensa.  Samalla edistämme 3M:n 
kestävän kehityksen mukaisia toimenpiteitä, josta  
osoituksena on sitoutumisemme YK:n Global Compact 
-aloitteeseen ja sen periaatteisiin.

Tämä on osa sitoumistamme maapallon suojeluun, 
samalla edistäen liiketoimintaamme. Jatkossa tulemme  
panostamaan lisää tieteen hyödyntämiseen  
elämänlaadun parantamiseksi sekä yhteistyöhön  
asiakkaittemme, yhteistyökumppaneittemme ja muiden 
sidosryhmiemme kanssa.

3M™ Envision™ jälleenmyyjä

Muista kierrättää.  
© 3M 2016. Kaikki oikeudet pidätetään.  
3M on 3M Company:n omistama tuotemerkki. 
PL58 2021-1 FI 160811

Lisätietoja osoitteessa:
www.3M.eu/EnvisionWrap  

As a signatory member, 3M
supports the UN Global Compact’s
10 principles in the areas og human
rights, labor, enviroment and
anti-corruption.

Suomen 3M Oy   
Keilaranta 6   
PL 600, 02151 ESPOO  
   
Puhelin     (09) 525 21
Sähköposti   tilaukset@mmm.com
Kotisivu	 				www.3m.fi/merkinta	


