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Prismaattinen heijastava R1-luokan kalvo
Valkoisempi kuin aikaisemmat R1-luokan heijastavat kalvot
Helppo työstää
Standardin EN 12899-1 mukainen
CE hyväksytty ETA:n kautta
Kestävyys: 7 vuotta
Sopii silkki- ja digitaalipainatukseen

iloisia saadessamme esitellä seuraavan sukupolven
prismaattisen kalvoteknologian.
3M™ Advanced Engineer Grade Prismatic 7930 -sarja.
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Optisesti helppo erottaa perinteisistä materiaaleista
Ce-hyväksytty
Painoaltistettava liima
Kestävyys jopa 7 vuotta
Saatavilla kaikki liikennemerkkivärit

3M™ Advanced Engineer Grade Soveltuvuus
Prismatic 7930 -sarja
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3M™ Advanced Engineer Grade Prismatic 7930 -sarjan
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Anti-Graffitikalvo AG 4 – paras ja
Joustava ja helppokäyttöinen
kustannustehokkain suoja ilkivaltaa
vastaan
Tuotannossa (leikkaus- ja stanssausvaiheiltaan) tuote
-sarjasta tai muista 3M:n liikenneohjaustuotteista ja -palveluista
on saatavilla 3M-jälleenmyyjiltä tai osoitteesta:
http://www.3m.co.uk/RoadSafety

vastaa lasihelmikalvoja käyttäviä perinteisiä Engineer

Grade -kalvoja. Tuote voidaan silkkipainaa tai tulostaa
Katutason ikkunat, erityisesti myymälöiden näyteikkunat,
digitaalisesti, mikä laajentaa värikirjoa ja mahdollistaa
ovat
erityisen
alttiita
ilkivallalle.
7930 -sarjan tuotteet on helppo tunnistaa huomaamattomispienten erien edullisen tuotannon.
Varsinkin
sesonkiaikoina
ihmisiä
paljon
jolloin esiintyy
ta merkinnöistä,
jotta voit olla
varma liikkuu
siitä, että
käytössäsi
myös
valitettavan
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Älä pilaa sesonkimyyntiäovat laadukkaat,
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• Sopii myös mainoskyltteihin ja teollisuuskyltteihin
si ja ilmettäsi kelvottomaksi tuhotuilla ikkunoilla vaan asenna
• Huom: ei sovellu ajoneuvoteippauksiin
niihin Anti-Graffitikalvo AG 4. Kalvo on huomaamaton ja
suojaa paitsi ilkivallalta myös sisätiloja haitalliselta auringon
UV-säteilyltä.
Kalvo on helppo irrottaa ja uuden asennus käy käden käänteessä, murto-osalla uuden ikkuna hinnasta.
Värit:

•
•
•
•

25 21
et@mmm.com

3M.fi

Suomen
3M Oy
Materiaali
läpinäkyvä
polyesteri
Keilaranta 6
Painealtistettava
akryyliliima
PL 600, 02151 ESPOO
Asennuslämpötila +4°C – +40°C
Puhelin
(09) 525 21
Käyttölämpötila
-40°C – +70°C
Sähköposti tilaukset@mmm.com
Kotisivu

Kalvon paksuus
Mikronia [μm]
100

www.3M.fi

Näkyvän valon
läpäisy %
89.5

valkoinen 7930, keltainen 7931,
punainen 7932, oranssi 7934,
sininen 7935, vihreä 7937,
ruskea 7939

Rullakoko:

3M on 3M yrityksen rekisteröity tavaramerkki.
Muistathan kierrättää. Painettu
Suomessa.
2016. m
L x P:
1,22 x©3M
45,70
Kaikki oikeudet pidätetään. PL57 2046-1 FI 161130.

UV-suoja
%
>98

(55,75 m2/rla)

Läkkisepäntie 11, 00620 Helsinki
Puh. 010 423 1220
Sähköposti: myynti@taperoll.fi
Verkkokauppa: www.taperoll.fi

3M on 3M yrityksen rekisteröity tavaramerkki.
Muistathan kierrättää. Painettu Suomessa. ©3M 2016.
Kaikki oikeudet pidätetään. PL57 2046-1 FI 161130.

