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DECAL POLYMERIC 75.140 RBF SUPER PREMIUM VINYL BLOCKOUT
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Filme de PVC opaco, calandrado e escovado, fabricado a partir de resinas poliméricas. Excelente
qualidade de impressão e estabilidade aos solventes. Indicado para impressão e aplicação em
superficies planas, convexas curvas.
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Físicas/Aplicação: Estes são valores standard para materiais sem impressão.
Material: Vinil calandrado polimérico
Acabamento superfície: Glossy/Matte
Espessura (PVC): 75 mic
Tipo de adesivo: Acrílico UV ‘Solvent Free’, removível
Característica do adesivo: Pressure Sensitive Adhesive
Peel Adhesion: 7 - 10 N/25 mm (FINAT FTM1/Inox/Inicial)
Liner: PE coated embossed, 142 g/m2
Superfície de aplicação: Plana, convexa curva
Remoção: Durabilidade prevista de 3 meses. Removível sem calor e/ou químicos dos substratos
suportados. (exclusivamente para as versões removíveis).
A Decal não se responsabiliza pela facilidade ou velocidade de remoção do material aplicado. É
necessário ter em atenção as adequadas temperaturas do ar e do substrato.
ARMAZENAMENTO
Tempo de Vida: Utilizar no prazo máximo de um ano a contar da data de fabrico desde que em
embalagem original fechada.
Condições: Entre 10ºC e 35ºC, protegido da luz solar, em local seco e limpo, na embalagem
original.
DURABILIDADE
Produto não Processado: A durabilidade é largamente determinada pelo clima e ângulos de
exposição solar.
LIMITES DE UTILIZAÇÃO
A DECAL não recomenda nem garante a utilização nas seguintes condições:
Produto Aplicado em: Substratos flexíveis; Substratos de baixa energia superficial; Quaisquer
superfícies não planas; Paredes cartonadas pintadas ou não; Paredes de gesso; Papel de parede;
Superfícies pouco limpas ou rugosas; Superfícies com tinta degradada; Material de chão solto ou
quebrado.
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Produto exposto a: Vapores combustíveis ou derrames.
Nota Importante: A aplicação não vertical implica uma redução significativa na durabilidade.
Adverte-se que poderão existir outros fatores não descritos que poderão influenciar o
desempenho na utilização.
INFORMAÇÕES ESPECIAIS
Este produto foi testado e aprovado para utilização conjunta com as laminações recomendadas.
Para além dos limites de utilização citados, devem ser consideradas como limitações:
Produto Aplicado em: Aplicações exteriores. Substratos não recomendados para gráficos de
chão. Áreas com tráfego automóvel.
Nota Importante: O filme deve ser protegido com a laminação recomendada de modo a
oferecer a resistência necessária.
PRODUÇÃO DO PRODUTO
Quando laminado
A proteção do produto pode melhorar a aparência, performance e durabilidade. Qualquer
impressão exposta a elementos abrasivos (veículos incluídos), produtos de limpeza ou
químicos, devem incluir proteção de modo a serem corretamente utilizados.
Por favor, consulte a nossa gama de produtos para saber qual a laminação que melhor se
adequa à sua situação.
IMPRESSÃO
Secagem adequada
Uma quantidade demasiado elevada de tinta no filme resultará em alterações nas suas
características, em secagem inapropriada, descolamento da laminação e/ou má performance do
produto.
A secagem inadequada pode resultar em enrolamentos, enrugamentos e falhas na aderência,
que se traduz no resultado da performance do material. Invista o tempo necessário para a
secagem correta do produto. É recomendado um período de secagem mínimo de 48 horas
antes de qualquer processamento adicional. A secagem deve ser efetuada com o produto
desenrolado.
CONSIDERAÇÕES
Nota Importante: Os dados contidos nesta informação são baseados no nosso conhecimento e
experiência prática. Pretende ser uma fonte de informação e não constitui uma garantia.
Informação Adicional: Dada a enorme variedade de possíveis utilizações o utilizador deverá
determinar a compatibilidade do material com a aplicação específica que pretende, antes de
usar. A Digidelta não se responsabiliza pela má utilização ou armazenamento inadequado,
nunca podendo ser responsável por perdas ou danos a terceiros.
Consulte o nosso website www.decal-adhesive.eu para informações adicionais ou solicite esclarecimentos
aos nossos técnicos.
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