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Scotchcal® Непрозрачно графично фолио
Серия 80

         

 Продуктов 
бюлетин

        

Продуктово 
описание

 Това отлично  PVC фолио, в широка гама цветове, е специално разработено за рязане с 
нож и на електронни системи. Фолиото се предлага в 84 различни цвята, включително 8 
тона металик.

  Фолио серия 80 има добро прилягане към равни или умерено извити повърхности, със 
или без нитове.

  Фолиото е отлично за лесно рязане на малки букви и сложни графики.

  Безцветното лепило идеално подхожда на този материал за прилагане върху прозорци 
или други прозрачни основи.

  
  

Продуктова линия  Електронно 
отрязване

SC80-X X = цветен код, прозрачност, 
гланц (и няколко матирани), 
постоянен адхезив.
Широк избор от много цветове. 
Специални цветове са на 
разположение при поискване.

 

Продуктови 
характеристики

 Това са типични стойности за необработени продукти. 
Свържете се с 3М за конкретна спецификация.

Физика & Приложения  Материал каст PVC
  Повърхност за 

апликация
Матирани или гланцови (вижте продуктовата линия)

  Дебелина (на 
слоя)

50 µm (0.05 мм)

         
  Тип на лепилото на акрилна основа, чувствително на натиск
  Цвят на лепилото безцветно
         
  Основа двустранно покрита хартия с полиетилен

Забележка! Плътността на хартията е 120г/м2

 
 Залепване 20 N/25 mm FTM 1: 180° покриване, основа: стъкло; 

второ: 24 h 23°C/50%RH
  Препоръчвано 

приложение
Автомобилно боядисване: 11 N/25 mm - 22 N/25 mm

  Метод на 
прилагане

Мокро или сухо

  Набръчкване при < 0.2 мм FTM 14



апликиране
  Температура на 

нанасяне
 +16°C минимум (атмосфера и основа)

         
  Сервизна 

температура
 -40°C до +95°C

  Тип на 
повърхността

равни повърхности с прости извивки и умерени кривини, включително 
нитове.

  Тип на 
подложката

алуминий, стъкло, PMMA, PC*, ABS, боя

   PC*: Поликарбонатите може да изискват предварително изсушаване преди употреба

         
  Графично 

отстраняване
Да се премахне с топлина и/или химикали от обработената 
повърхност.

   Фолиото няма гаранция за лесно или бързо сваляне на всяка 
графика. Обърнете достатъчно внимание на атмосферата и 
температурата на подложката.

Издръжливост  Необработено 
фолио

Дадената издръжливост е само за необработено фолио!

  Графичната трайност до голяма степен зависи от климата. Вижте по-
долу приложената таблица за издръжливост на продукта според 
географското местоположение при използване.

         

Вертикално 
излагане на 
открито

Северна 
Европа Средиземноморие

Африка 
& област 

около 
персийски

я залив
бяло/черно 10 години  8 години 6 години  
цветно  8 години  6 години 4 години  
прозрачно   8 години  6 години 4 години
Металик   4 години  3 години 2 години

Дефиниции
Вертикален: Отклонение на графиката от 

вертикала ±10°
Интериорен: Прилагане без пряко излагане на 

слънчева светлина

Съхраняване  Срок на годност 2 години от датата на оригиналната опаковка, до 2 години 
необработено или в рамките на 1 година обработено и приложено.

  Условия на 
съхранение!

 +4°C до +40°C, без излагане на пряка светлина, в оригиналната 
опаковка и в чиста и суха среда.

 Запалимост Стандартите за запалимост са различни във всяка страна. Моля, 
обърнете се към 3М за консултация.

         
Ограничения за 

периода на 
експлоатация  

3M не препоръчва и не гарантира употребата на фолиото за следните апликации, 
характеристики. Моля свържете се с нас, за да препоръчаме правилния продукт за 
вашите нужди:

Графично прилагане 
към

  
-

гъвкави основи, вкл. Panaflex ™ и Panagraphics ™.

   
-

Ниско енергийни основи или основи с нискоенергийно покритие.

   различни от равни повърхности или с прости извивки / неравни повърхности.



-
   

-
Боядисани или небоядисани гипсово плоскости и тапети.

   
-

Неръждаема стомана. 

   
-

повърхности, които не са чисти и грапави, повече от обикновена текстура.

   
-

повърхности с лошо залепнала боя към основата.

Графично 
отстраняване от

  
-

знаци или съществуващи графики, които трябва да останат непокътнати.

   

Графики подложени на   
-

Излагане на бензинови пари или разливи.

   
Важна забележка   

-
3M Commercial Graphics Division продуктите не са тествани срещу спецификациите на 
автомобилните производители!

   
-

Не вертикални приложения ще влияят намаляващо на издръжливостта!

- Термоформоване на прилаганото фолио не се препоръчва!
- 3М не поема отговорност при счупване на стъкло, ако фолиото се прилага върху 

прозорци.
         

        
Графично 

производство  

 

Прилагане на 
завършени графики

 Плоски или ролкови фолиа с размер от 130 мм (5 инча) или по-голяма сърцевина. Тези 
методи спомагат за предотвратяване на нагъването на фолиото, ако прилагате от 
голямо разстояние.

Външен вид на 
металик фолио

Благодарение на металик ефекта, цвета на фолиото се променя в зависимост от ъгъла 
под който се гледа.
Всички металик фолио от един цвят трябва да се обработват с един комплект 
материали. Дизайнерската работа е да съобразят прилагането на всяка част с еднаква 
ориентация.

         
Информация 

за обработване
При изчисляване на срязването трябва да се вземе предвид минималната височина на 
текста от 10 мм като се използват главни или малки печатни букви с шрифт Helvetica 
Medium.

Електронно 
рязане

Променливите характеристики на електронно-контролираните режещи инструменти 
изискват от потребителите да проверят техните специфични изисквания.

Острота на режещите 
ножовете

Изтъпените остриета ще доведат до назъбен вид на ръбовете на отрязаното фолио.

Тегло на режещите 
ножове

Чрез намиране на идеалното тегло на ножовете прецизно може да се изрязва основата. 
Твърде леките ножове не изрязват добре фолиото до лепилото му. Прекалено тежките 
режещи ножове ще доведат до влачене на острието и ще ускори изтриването и ще 
създаде назъбен вид на ръбовете на фолиото.

Отстраняване на 
ненужното

Излишното фолио трябва да се отстрани (премахне) веднага след отрязването. Това 
цели да сведе до минимум екефта от възможно излизане на лепилото.

Температура и 
относителна 

влажност

Температурата и относителната влажност имат второстепенно влияние, но трябва да се 
избягват екстремни или бързопроменящи се състояния на околната среда.

Съхранение на 
ролките

Фолиото да се съхранява в една и съща среда, както оборудването за рязане.



Допълнителна 
информация

За допълнителна информация, моля обърнете се към бюлетин с инструкции 4.1 
"Разслояване, точкуване и рязане на фолио"

      >Бюлетин с инструкции 4.1 Разслояване, точкуване и рязане на фолио'<

Поддръжка и 
почистване

 

Използвайте чиста повърхност, предназначена за висококачествено боядисване. 
Почистващото средство трябва да е мокро, неабразивно, без силни разтворители, и да 
има рН стойност между 3 и 11 (нито силни киселинни, нито силно алкална).

 
 

Обърнете се към бюлетин с инструкции 6.5 ‘съхранение, обработка, поддръжка и 
отстраняване на фолио и листи’, за обща информация относно поддръжката и 
почистването.

   >Бюлетин с инструкции 6.5 'Съхранение, Обработка, Поддръжка и Отстраняване на фолио и листи'< 

         
Бележки  Този бюлетин осигурява само техническа информация.

Важно съобщение

 

Всички въпроси по гаранцията и задължения 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 годността му и точното 
му приложение. Всички рискове свързани с приложения извън посочените от 3М се 
поемат от потребителят.

Допълнителна 
информация  

посетете сайта www.3mgraphics.com за повече:

 
 

 
-

подробности относно 3M™ MCS™ гаранция и 3M™ изпълнение на гаранцията

 
 

 
-

допълнителни бюлетини с инструкции

  
 
-

предлага пълен преглед на материалите за продукти на 3М

         
         

3M Europe S.A/N.V   Responsible for this technical bulletin 3М Търговско 
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   Продуктов бюлетин 80   

http://www.3m.eu/graphicsolutions

