
• Kalenteroidut kalvosarjat (80 µm) näyttäviin mustesuihkutulosteisiin 
lyhyen ja keskipitkän ajan merkintöihin ulko- ja sisätiloissa.

• Asennus tasaisille – myös pehmeille – ja lievästi kaartuville pinnoille.
• Comply-ilmakanavilla (IJ35C) kuplaton lopputulos nopeasti.
• Pysyvä liima.
• Saatavana kiiltävänä ja mattana.
• Sopii liuotin-, UV- ja lateksipohjaisiin tulostuksiin  

sekä silkkipainatukseen.
• Suositellaan käytettäväksi laminointikalvojen  

8508 ja 8510 kanssa.

Hinnasto:

IJ35-10 valkoinen kiiltävä 1372mm x 50m 329,28€

IJ35-20 valkoinen matta 1372mm x 50m  329,28€

IJ35C-10 valkoinen kiiltävä, Comply 1372mm x 50m 356,72€

IJ35C-20 valkoinen matta, Comply 1372mm x 50m 356,72€

8510 matta laminointikalvo 1372mm x 50m 397,88€

8508 kiiltävä laminointikalvo 1372mm x 50m 397,88€

Myynti rullittain. Hinnat alv 0%.

Maailmalla suositut 3M-tulostuskalvot 
IJ35C ja IJ35 nyt valikoimassamme

3M Knifeless-teipit
Älä leikkaa - vaan vedä! Veitsetön siima taipuu helposti haluttuihin linjoihin.
Leikkaa siistejä linjoja ja vältä pinnan naarmuuntuminen.
Nopea, tarkka ja turvallinen tapa trimmata graafisia kalvoja.

Knifeless-teippiteknologia on suunniteltu veitsettömään kalvojen leikkauk-
seen, mikä poistaa riskin ajoneuvon tai muun alla olevan materiaalin pinnan 
naarmuuntumisesta. Knifeless-teippi koostuu asennusteipistä ja kestävästä 
siimasta, jolla kalvo leikataan. Asennusteippi ja siima ovat erittäin joustavia ja 
mukautuvat helposti saumojen ja pintojen kaarien mukaisesti. Kalvo asen-
netaan teipin päälle ja itse leikkaus suoritetaan vetämällä siima kalvon läpi. 
Teippi tekee siistin leikkausjäljen koko asennusmatkan kohdalta jättämättä 
liimajäämiä pintaan poistettaessa.

Finish Line
• Useimmille yliteippauskalvoille
• Joustavuutensa ansiosta mahdollistaa 

myös vaativien kaarien teippaukset
• Myös monikerroksisiin teippauksiin
3.5 MM X 50 M
3.5 MM X 10 M

Perf Line
• Käytettäväksi laminoiduille ja perforoi-

duille kalvoille sekä kumitiivistekohtiin
6.4 MM X 50 M

Bridge Line
• Käytettäväksi leveisiin kujiin ja rakoihin, 

kuten ovien reunoihin, lokasuojiin jne.
• Myös monikerroksisiin teippauksiin
12.7 MM X 50 M

Design Line
• Kuvioiden ja raidoitusten luontiin
• Mukautuu tiukkoihin kaariin ja mutkiin
• Katkottavissa myös käsin
• Sopii yksikerroksisiin teippauksiin
3.5 MM X 50 M

TRI Line
• Raidoitusten luontiin
• Hieman joustava eli saa mutkille
• Katkottavissa myös käsin
• Sopii yksikerroksisiin teippauksiin
6 MM X 50 M 
9 MM X 50 M

3M Knifeless Tape – Tri Line Design

3M - Cookie’s Tips - Knifeless Tape - Wrapping VehiclesAsennusohjeita ja 
esimerkkejä: katso 
videot Youtubesta!
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