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Product Bulletin 180

Продуктов бюлетин 180-10/180-114
Издание C, Валиден от Февруари 2002

Controltac™    Plus
Серия 180-10 и 180-114
за Piezo Ink Jet принтери с мастила на солвентна основа

Описание
 3M™ Controltac™  Plus серия 180-10  и 180-114
има широко приложение за графики върху
превозни средства, както и за интериорни и
екстериорни апликации  със среден и дълъг
живот на експлоатация.
 Фолиото е подходящо за повърхности с кривини
и нитове и има лепилен слой позволяващ
репозициониране при апликация, което го прави
особено приложимо за големоразмерни графики.
 Предимства
•  Адхезив, позволяващ позициониране и

репозициониране.
•  Адхезив, активиращ се при натиск (Тази

технология на 3М  работи по  механичен път
и не е свойство на адхезива)

•  За равни повърхности, както и за
повърхности с кривини и нитове

•  Бързо и чисто отстраняване на графиката с
малки остатъци на лепило

•  Отлична адхезия
•  Отлична устоичивост на атмосферни

условия,  както и специфични въздействия на
които са   подложени графиките върху
превозни средства.

•  180-10 е удобрено за използване на Vutek
2360/3360/5300 и Sitex Digital Press-W

 Приложение
 3M™ Controltac™  Plus серия 180-10  и 180-114 е
предназначено за изработка на трайни,
лесноотстраними графики. Следващите
приложения могат да бъдат гарантирани от
3М™ MCS™ (Гаранция по съвместимост на
компонентите) виж стр 2.
•  Интериорни и екстериорни графики и знаци
•  Графики върху превозни средства
•  Фолио 180-114 може да бъде използвано и за
задноосветени графики и дволицеви графики.

 Ограничения при експлоатация
 Следните приложения не носят гаранция, но
моля влезте в контакт с нас за да получите
допълнителна информация за специфични
приложения или да ви бъдат предложени други
3М продукти.
•  Графики апликирани върху:

- Небоядисаниа  стомана
- Основи,  които нямат гладка и чиста

повърхност или боята няма достатъчна
адхезия към основата.

•  Графики отстранени от:
- Боядисани повърхности със слаба

адхезиа на боята.
- Когато графиката трябва да бъде

свалена без да се наруши целосттоа на
стикера

•  Графики подложени на:
- Пряк контакт с петролни продукти или

е подложена на изпаренията на такива.
•  Графика върху машини и съоражения.

(Продуктите на 3М Комерсиална графика не
са тествани за такива приложения)

 Съвместими продукти
3М Piezo Ink Jet Мастило серия 1600
3М Piezo Ink Jet Мастило серия 1500
3М Piezo Ink Jet Мастило серия 4000

Ламинати и лакове
3M™    Screen Print Gloss Clear 1920 DR
3M™    Scotchcal™  Luster Ovarlaminate 8519
3M™    Scotchcal™  Matte Overlaminate 8520
3M™    Scotchcal™  Luster Ovarlaminate 8908 ES
3M™    Scotchcal™  Matte Ovarlaminate 8909 ES
3M™    Scotchcal™  Luster Ovarlaminate 8910 ES
3M™    Scotchcal™  Matte Ovarlaminate 8911 ES

Други продукти
3M™  Edge Sealer 3950
3M™  Perspace Tape SCPS-2
3M™  Permask Tape SCPS-3
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 Характеристики
 Тази информация подлежи на промяна.
Проверете дали това е последната версия на
продуктовия бюлетин.
 3М предлага допълнителна техническа
литература. Виж. Допълнителна литература
 Характеристики  Мерни единици
 Дебелина на фолиото  0.05мм

 бяло / прозрачно
 Дебелина на фолиото с
лепилен слой.

 0.08 до 0.10мм

 Цвят  180-10 бяло
 180-114 прозрачно

 Лепило  Позиционируемо,
активиращо се при
натиск* Controltac

 Цвят на лепилото  180-10 сиво
 180-114 прозрачно

 Силиконова подложка  94 паунда,
полиетилен
ламинирана хартия

 Повърхност на
апликация

 Равна с и без нитове,
прости кривини,
сложни тримерни
кривини.

 Основи за апликация  АBS
смоли,аломинии,
хром, стъкло,
фибростъкло,
праховобоядисани
повърхности и др.

 Температура на
апликация

 За равни
повърхности от
 4° до 38°C

 За повърхности с
кривини от
 10° до 38°С

 Отстраняване на
графиката

 с топлина или
химикали в рамките
на гарантирания
период на
експлоатация

 Адхезия
 (FINAT TM-1
нераждаема стомана,
200mm/min)

 >18N/25mm

 (40-10; 40-114)

 > 6N/25mm

 (40-10R; 40-20R)

 Размер на ролката
 

 

 57см х 45/90м
 91см х 45/90м
 122см х 45/90м
 137см х 45/90м
 152см х 45/90м

 

Допълнителна литература  може да бъде
поискана от локалния 3М Представител или
технически сервиз.

Ефективен период на
експлоатация
Само оторизиран Scotchprint  производител или
регистриран 3М™Piezo Ink Jet производител
може да произвежда MCS™ графики (с
гаранция по съвместимост на компонентите).
Експлоатационния период и качеството на
изображението се гарантират на базата на
опитни тестове и наблюдения на апликации в
Европа и САЩ. Реалните качествата на
материала зависят от:

•  Правилната  комбинация от различните
компоненти на крайното графично
изображение.

•  Достатъчно съхнене на графиката след
печат

•  Правилният избор на основа и
подготовката и за апликиране

•  Ъгъла и направлението на изложение на
графиката

•  Условия на средата
•  Методи за почистване и поддръжка на

съществуващите графики.

Виж гарантираният период на експлоатация
на следващата страница.

 Кога да използваме ламинат или лак
 Ламинатите и лаковете осигуряват,  както
защита на графиката, така и допълнителен
гланцов ефект. Графики, които са изложени на
агресивни условия трябва да бъдат защитени с
цел гарантиране на качеството за периода на
експлоатация.

•  Автомобилни гарфики, които са
подложени на абразивно действие от
страна на камъчета и песъчинки, както
и на грубо измиване с пароструйки,
автоматични мивки и почистващи
препарати.

•  Всяка графика, която е подложена на
абразивно почистване с автоматични
почистващи машини и почистващи
препарати.
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Гарантирана трайност

1. Кога да се използва ламинат и лак.
2. 1920 DR трябва дабъде нанесен ситопечатно
3. Ламинатите 8908 и 8909 не носят гаранция при
апликации върху транспортни средства.
4. За гаранция извън територията на САЩ моля
влезте в контакт с локалния 3М офис.
5. SouthWest – пустини в Аризона, Ню Мексико,
Калифорния, Невада, Юта и Тексас.
6. 180-114 не се гарантира за апликация върху
превозни средства.
7. 180-114 може да има жълт отенък след печат
което се счита за нормално и не е основание за
рекламация.

Печат с Piezo Ink Jet Мастила на
солвентна основа.

Инструктовият бюлетин за мастилата съдържа
детайлна информация за успешен печат и
апликация на графиката. За да се постигне
трайността дадена в таблицата по-горе  е
необходимо да се следват подробно тези
инструкции.

За да се достигне оптимален резултат при печата
на фолиото, оператора трябва да има отлично
разбиране за връзката между свойствата на
фолиото, настройката на принтера и разхода на
мастило (на покритие) на единица площ, както и
за софтуера и цветовите профили.

Покритие на мастилото

Покритие Принтер

270% UltraVu 2360/3360

300% UltarVu 3000/3300/5000/5300

300% Pressjet-W Digital Press

Сушене
Винаги  планирайте достатачно време за сушене
на графиките след печат. Недостатъчно
изсушеното фолио  може  да стане меко и лесно
разтегливо, а лепилото да стане по-агресивно.
Това може да затрудни ламинирането и
апликацията на графиката.

Рязане
Внимание
Когато използвате оборудване винаги
следвайте инструкциите за безопасност
дадени от производителя

Фолиото може да се реже по следните методи:
(За повече информация виж бюлетин 4.1)

•  Щанцоване.
•  “Hot kiss cutting” метод
•  Ролни  плотери
•  Плотери за плоско рязане “Flat bed”
•  Гюлетинни ножове
•  Ръчно рязане

US (4)
years

SW (5)
years

US (4)
years

SW (5)
years

US (4)
years

SW (5)
years

US (4)
years

SW (5)
years

US (4)
years

SW (5)
years

Вертикално изложение

Лицето на графиката е изложено вертикално +/- 10°
Ламинат и лак (1)

Вид на
графиката

8519
8520

8910
8911

8908 (3)
8909 (3)

1920DR (2) -

Фолио 180-10  ( напечатено с мастила серии 1500,1600,2300 и 4000)

Транспортни (6) 5 3 5 3 0 0 5 3 - -

Екстериор 4 2.5 4 2.5 1 1 4 2.5 3 2

Интериор 8 8 8 8 3 3 - - 3 3

Фолио 180-114 ( напечатено с мастила серия 1600) (6) (7)
Екстерир 4 2.5 4 2.5 1 1 4 2.5 3 2

Интериор 8 8 8 8 3 3 - - 3 3
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Транспортни ленти
Вида на лентата зависи от типа на графичния
продукт и ламината, лака и мастилата, които
представляват най-горния слой на графиката.

•  За големоразмерни графики се използва
маскираща лента

•  За малоразмерни графики, състоящи се
от отделни елементи се използва
транспортна лента

Ламинат
Лак

Транспортна
лента

Маскираща
лента

Без ламинат
1920 DR
8910 ES
8911 ES
8519
8520

SCPS-2 SCPM-3

8908 ES
8909 ES

        - SCPM-3

Апликация
Виж инструктовите бюлетини споменати в
Приложения за по подробна информаци.

Температура на апликация:
•  За равни повърхности от 4° до 38°C

•  За повърхности с кривини и нитове от
10° до 38°С

Позициониране на графиката върху
повърхността за апликиране.
Това фолио е снабдено с адхезив, позволяващ
позициониране и репозициониране на графиката.
Когато се приложи налягане върху фолиото се
осъществява контакт между адхезива
повърхноста за апликиране.След това фолиото
губи свойството си за репозициониране.
При температури по-високи от 38°C фолиото
може да загуби своиството си за
репозициониране.
Завършване на апликацията:
При графики върху транспортни средства се
препоръчва затваряне на ръбовете със смола
Edge sealer 3950.

Почистване на графиките
Да се използва почистващи препарати на водна
основа без абразивно действие. Да не се
използват агресивни разтворители, на
почистващия разтвор  pH да в границите бъде
между 3 и 11.

Отстраняване на графиката
Фолио серия 180 може да бъде отстранено до 7
години от апликирането му само с топлина или с
препарат за отстраняване на графики R-221 и
препарат за отстраняване на лепило R-231.

 Когато графиката е апликирана върху
съществуваща графика при отстраняването и
втората може да бъде повредена.

Препаратите за отстраняване на графиката се
предлагат от 3М. Тяхното приложение е
описано в инструктов бюлетин 6.5

Съхранение в склад и
транспортиране
•  Фолиото и не апликираните графики трябва

да се съхраняват в чисти  помещения, далеч
от влага и пряка слънчева светлина, с
температура по-ниска от  <38°C.

•  Годността  на фолиото съхранявано в склад
е 2 години от датата на доставка от 3М, като
това включва и времето за производство на
графиките изображения и тяхното
последващо съхранение преди апликация.
Готовите графични изображения трябва да
бъдат апликирани в срок не по голям от 1
година след тяхното производство.

•  Готовите графики да се превозват на листи
или навити на ролка, като фолиото е от
външната страна. Диаметъра на ролката да е
мин 127мм.

•  За по-детайлна информация виж инструктов
бюлетин 6.5

Техника на безопасност

Внимание
Когато използвате химически продукти,
прочетете внимателно инструкциите от
производителя.

3М предлага MSDS (Material Safety Data
Sheets ) подробна информация за
безопасност и съдържание на вредни
вещества в химически продукти каквито са
мастилата и химикалите за отстраняване на
графиката.

За да получите тази информация, моля
влезте в контакт с 3М Търговско
представителство. Тел 02/960 19 11
Факс: 02/960 19 26

Когато използвате оборудване винаги
следвайте инструкции за безопасност
дадени от производителя
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Техническа информация за
продукта
Параметрите по-долу се отнасят за ненапечатано
фолио и не са предназначени за използване в
спесификации.

Физични свойства
 Характеристики  Мерни единици
 Якост на опън
 (минимум)

 0.9кг/см при 23°C

 Свиване след
апликация

 0.4мм

 Сервизна температура  -60 °C до +107 °C

 Устойчивост на рязка
промяна в
температурната
амплитудата

  Не се напуква при
  -29°C

 Обратна промяна в
температурната
амплитуда

 Не се напуква при
  23°C

Свойства на адхезива
Свойствата по-долу са валидни 24 часа след
апликацията.
 Oснова  Кг/см
 ABS  0.7

 Акрилни бои  0.7

 Алуминии
(анодизирано)

 1.1

 Алуминии
(елуксирано)

 1.1

 Хромирани
повърхности

 0.9

 Грундирани панели
 (подготвени за
боядисване)

 0.7

Химическа устойчивост
•  Устойчиво на средно киселинни и

алкални разтвори, както и на соли.
•  Отлична водоостойчивост

3М Допълнителна техническа
литература
 Споменатата по-долу литература съдържа
допълнителна техническа информация, която
може да представлява интерес.
 

 Предмет
 

 Бюлетин
No

Продуктови бюлетини
3M Piezo ink Jet Series: 1500 1500

3M Piezo ink Jet Series: 1600 1600

Гаранция
 Фолио180 носи гаранция по MCS™. Виж 3М™
MCS™  карта за гаранция спрямо  географската
локация ни приложение на фолиото.
 Когато вашето производство не отговаря на
стандарта за  MCS™ или фолиото се използва за
специфични приложения, които не са споменати
в този бюлетин, моля влезте в контак с локалния
3М офис, където може да получите гаранция
спрямо вашия конкретен проект.

Scotchprint
Световната мрежа на Scotchprint GAM (Graphics
Authorized Manufactures ) се състои от
ежегодишно проверявани, оторизирани 3М
производители на най-висококачествени
печатни графики.
Когато ползвате Scotchprint знаете че всички
компоненти (подложка, лепило, фолио, мастило,
тонер, лак и ламинат) са абсолютно съвместми.
Така получавате 3М MCS (Match Component
System) гаранция за готовото изделие.           

Важно
Бюлетините осигуряват само техническа
информация.

Всички въпроси по гаранцията и задълженията
свързани с този продукт се уточняват от
стандартните условия на продажба дадени от
3М, съгласно действащото законодателство.

Преди употреба на продукта, потребителят е
длъжен да провери за годността му и точното му
приложение. Всички рискове свързани с
приложения извън посочените от 3М се поемат
от потребителят.

За допълнителна информация

3М Търговско Представителство
Бизнес Парк София, сграда 4, ет.2
София 1715, Младост 4
Тел:   02/960 19 11
Факс: 02/960 19 26
e-mail: innovation.bg@mmm.com
Internet: www.mmm.com/bg

mailto:innovation.bg@mmm.com
http://www.mmm.com/bg
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3M Piezo ink Jet Series: 4000 4000
3M Screen Printing Ink Series:
1900 1900
3M Scotchcal Ovarlaminate
8519/8520 8519/8520
3M Scotchcal Ovarlaminate
8908ES 8908
3M Scotchcal Ovarlaminate
8909ES 8909
3M Scotchcal Ovarlaminate
8910ES 8910
3M Scotchcal Ovarlaminate
8911ES 8911

Инструктови Бюлетини

Дизайн на графики 2.1

3M Piezo ink Jet Series: 1500 4.35

3M Piezo ink Jet Series: 1600 4.30

3M Piezo ink Jet Series: 4000 4.27

Студено ламиниране 4.22

Развиване и рязане 4.1

3М Апликиращи ленти 4.3
Избор на основа, подготовка
на основата за апликиране и
техники ха апликиране 5.1
Апликации върху превозни
средства 5.4
Съхранение, потдръжка и
отстраняване на графиката 6.5
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