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Продуктов Бюлетин 70
Издаден E-EU, Валиден от Ноември 2003

 3M™ Scotchcal™ Фолио   Серия 70
__________________________________________________________________________________

Описание
3M  Scotchcal  серия 70 е непрозрачно,
дименсионно стабилно каст фолио.То е
специално разработено да бъде обработвано
на  режещи плотери.

Предимства
•  Лесно рязане на малки букви и сложни

графики
•  Приляга добре към основата и се отделя

лесно от подложката
•  Предлага се в 60 стандартни цвята
•  Отлична устойчивост на влага и вода
•  Фолиото и лепилото могат да се отстранят

лесно, дори след гарантирания период на
експлоатация с помоща на 3M
Scotchcal . Remover System.

Приложение
•  Рязани графики, емблеми, надписи и др.
•  Комерсиални графики върху превозни

средства
•  Подходящи за интериорни и екстериорни

апликации
•  При равни  повърхности  със или без нитове

или повърхности с  двумерни кривини
(когато повърхността е изкривена само в
едната посока)

•  Основа за апликиране може да бъдат  метал,
стъкло, акрилатни и поликарбонатни
плоскости, фибростъкло, както и боядисани
повърхности.

Ограничения при експлоатация
 Фолиото няма гаранция при следните условия:
•  Апликации на неравни повърхности със и без

нитове.
•  Апликации върху повърхности със сложни

кривини (сложна кривина е място където
фолиото се разтяга в две направления под
остър ъгъл ).

•  Когато графиката е подложена на
въздействието на петролни продукти и
разтворители

•  Графика върху машини и съоражения.

Съвместимост на материалите
•  3M   транспортни ленти
•  3M  мастило за ситопечат серия 1900
•  3M  мастило за ситопечат серия 9700 UV

Продуктова номенклатура
Цветова гама
 Каталожни номера  Каталожни номера
 70-10 White  70-74 Green

 70-100 Matt White  70-75 Soft Green

 70-11 Transparent  70-76 Med. Green

 70-12 Black  70-77 Leaf Green

 70-120 Matt Black  70-78 Dark Green

 70-24 Lemon Yellow  70-785 Deep Green

 70-25 Bright Yellow  70-792 Aqua

 70-27 Sunflower  70-795 Dark Aqua

 70-275 Corn Yellow  70-79 Teal

 70-32 Orange  70-81 Soft Blue

 70-34 Bright Orange  70-815 Bright Blue

 70-41 Warm Red  70-825 Olympic Blue

 70-44 Light Red  70-837 Intense Blue

 70-46 Tomato Red  70-862 Vivid Blue

 70-475 Medium Red  70-878 Brilliant Blue

 70-478 Geranium Red  70-882 Sapphire Blue

 70-48 Red  70-89 Navy Blue

 70-485 Intense Red  70-903 Dark Blue

 70-488 Dark Red  70-905 Insigna Blue

 70-489 Burgundy  70-912 Cream

 70-545 Gold  70-914 Beige

 70-58 Aluminum  70-915 Tan

 70-585 Anthracite  70-916 Hazelnut Brown

 70-62 Light Magenta  70-919 Chestnut Brown

 70-625 Magenta  70-92 Brown

 70-645 Pink  70-93 Grey White

 70-65 Lavender  70-95 Traffic Grey

 70-66 Purple  70-96 Grey

 70-72 Light Green  70-965 Dark Grey

 70-73 Grass Green  70-97 Nimbus Grey
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Характеристики
 
Свойства Описания
Лепило Чувствително при

натиск
На солвентна основа

Цвят на лепилото Безцветен
Силиконова подложка бяла хартия: 120g/m²
Основа за апликиране Прахово боядисани

повърхности, акрилатни
плоскости, алуминий,
боядисани стомани и др.

Минимална
температура  при
апликация

> +10 °C

 Бележка:  Номерът ISO отговаря на
Организацията по международни стандарти.

Ефективен период
на експлоатация
Експлоатационният период и качеството на
изображението за серия Scotchcal  70 се
гарантират на базата на опитни тестове и
наблюдения на апликации из цяла Европа.
Графики, произведени и апликирани  по
процедурата, препоръчана от 3М, трябва да
имат експлоатационни показатели показани в
таблицата по-долу.

 Изпълнението зависи от:
•  Избор и подготовка на основата
•  Методи на апликиране
•  Условия при експлоатация
•  Методи на почистване.

 Вертикално изложение
 Зона 1: Северна и Централна Европа
 Зона 2: Средиземноморска  Европа
 Зона 3: Северна Африка и  Близкия Изток

Зона 1 Зона 2 Зона 3
Черно/бяло
Трайност 8 години 6 години 3 години
3M™ MCS™
гаранция

8 години 6 години 3 година

Цветове
Трайност 6 години 4 години 3 години
3M™ MCS™
гаранция

6 години 4 години 3 години

Металик
Трайност 5 години 4 години 2 години
3M™ MCS™
гаранция

5 година 4 години 2 години

Производство

Рязане с режещ плотер
Внимание

Когато използвате оборудване винаги
следвайте инструкции за безопасност,
дадени от производителя

Поради несъответствието при режещите
плотери от различни производители и
спецификите в отделните шрифтове и контури,
потребителя е длъжен сам да определи
възможностите на неговото обурудване.

Тези фактори могат да се отразят на
качественото и възможностите  на рязане.

•  Острота на резеца на ножа (инструмента за
рязане). Затъпените остриета назъбват фолиото
по краищата.
•  Натиск на острието на ножа. Когато
налягането е настроено точно, ножа оставя лек
ряз върху подложката без да я прорязва. Твърде
лекият нож не реже прецизно фолиото и
лепилния слой. Прекалено тежкият нож ще
среже силиконовата подложка, което причинява
и тътрене на ножа,  ускоряващо износването му
и може да причини назъбване по краищата на
фолиото.
•  Температурата  и относителната влажност на
въздуха не оказват влияние при рязане, като се
изключват прекалено високи и ниски нива,
както и рязката промяна на амплитудите на тези
показатели.
•  Съхранението на складираното фолио е
препоръчително да бъде в същата среда, в която
са съхранява режещото обурудване.

Почистване на фолиото от силиконовата
подложка
Препорачително е фолиото да бъде почистено
до 24 часа след изрязването му.Така се избягва
ефекта на разтичане на лепилото.

Ситопечат

3M  Scotchcal  серия 70 може да бъде
използвана като основа за ситопечат с 3M
мастилена серия 1900 или серия 9700.

Сериите 3M  Scotchcal  plus , са по-
подходящи за този процес..
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Транспортни ленти
Транспортните ленти на 3М се изпозват в
звисимост от вида на графичните продукти и
защитни покрития. За голяморазмерни графики
се използва Permasking Tape, за малоразмерни
графики и надписи се използва Premasking
Tape.

Prespacing
Tape

Premasking
Tape

Неотпечатани SCPS-100 SCPM-19
Отпечатани
серия 1900
мастила

серия 9700
мастила

SCPS-100

SCPS-2

SCPM-19

SCPS-100

Апликиране
 Влагата и влажността на въздуха не влияят
значително на 3M™  Scotchcal™ фолио серия 70
при външни апликации.

 Почистване на апликираните
графични изображения
 Ако се използват пароструйки и водоструйки
при измиване на превозното средство, дюзата да
е на минимално разстояние 30см от
повърхността на обект на почистване. Да не се
използва налягане по голямо от 80 bar.

Отстраняване на фолиото
3M™  Scotchcal™ фолио серия 70  се отстранява
с 3M™  Graphic Remover System

Съхранение и
транспортиране
Следвайте тези указания при съхранение и
превозване на фолиото и  графиките.

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

•  Фолиото да се съхранява в сухи и
чисти помещения с температура на
въздуха не по-висока от 35°C.

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

Технически данни
 Тези стойности са примерни и не са
предназначени за спецификации. Вие можете да
поискате да ви бъде предоставена конкретна
спецификация от локалния търговски
представител на 3М.
 

Физически
характеристики

Мерни единици

Дебелина на фолиото и
лепилния слой (ISO 4593)

0,08 мм – 11  мм

Удължаване(коефициент на
разтегляне)

>50%

 Температурен диапазон  -40°C до + 80°C

 

Адхезия
 Добро залепване за основи като алуминии,
неръждаема стомана, ABS, емайлирани акрилни
и поликарбонатни плоскости, пластмаса,
уретанови бои и стъкло.

Химическа устойчивост
•  Устойчивост при въздействие на слаби

киселини, основи и соли.

•  Отлична водоустойчивост.

Важно
Този бюлетин съдържа 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.

Техника на безопасност
Източници  на информация за етикета,
безопасност на използване, и транспортирането
на  продукта  са споменати в този продуктов
бюлетин.
При необходимост, допълнителна информация
може да ви бъде предоставена от 3М.

'
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3M Приложения
В списъкът по-долу се съдържа техническа
литература, която  би могла да представлява
интерес за вас.

Предмет Бюлетин №
Инструкционни бюлетини
Дизайн на графики* 2.1

Транспортни ленти* 4.3

Подготвяне на
повърхността*

5.1,5.2

апликация* 5,5
Съхранение, поддръжка и
отстраняване* 6,5
* Само на Английски

За допълнителна информация
За информация  по специфични въпроси
относно продуктите на 3M Комерсиална
Графика, моля обърнете се към локалния
представител на 3M или се свържете с:  

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: innovations.bg@mmm.com

Internet: www.mmm.com/yy (your country code)


