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Scotchcal™ Фолио Серия IJ 25 
за piezo ink jet дигитален печат на солвентна основа 
 

Описание 
Предимства 
• Отлично качество на изображението при Piezo 
Ink Jet принтери с мастила на солвентна основа, 
включително т.нар.“eco-solvent” или “mild-
solvent”мастила 
• Отлична покривна способност 
• Твърда конструкция на фолиото за лесно 
апликиране на отпечатаните изображения,без да е 
необходим ламинат или апликираща хартия 
• MCS гаранция за промоционални апликации 
• Ламинирано с Scotchcal™ Overlaminate 3649 за             
MCS™ гаранция за промоционални апликации        
върху под ( подова графика ). 

 
Продуктова гама  

IJ 25-10R 
Бял гланц, лепило,позволяващо 
лесно отстраняване след периода 
на експлоатация(сив цвят) 

IJ 25-10 
Бял гланц,перманентно лепило 
(сив цвят) 

IJ 
25-
10TR 

Бял гланц, лепило,позволяващо 
лесно отстраняване след периода 
на експлоатация (прозрачно) 

IJ 25-20R 
Бял мат, лепило,позволяващо 
лесно отстраняване след периода 
на експлоатация(сив цвят) 

IJ 25-114 
Прозрачен гланц, перманентно 
лепило 

*Забележка: IJ25-114 е предназначен само за 
ламиниране 

 

Характеристики  

Тази информация подлежи на промяна. Проверете 
дали това е последната версия на продуктовия 
бюлетин. Параметрите по-долу се отнасят за 
ненапечатано фолио и не са предназначени за 
използване в спецификации. 

 

Характеристики Описание 

Дебелина на фолиото IJ25-10; -10R; -10TR; -20R: 
100µm бяло (мономерно) 
IJ25-114: 75µm 
прозрачно (мономерно) 

Дебелина на фолиото с 

лепилен слой 

IJ25-10; -20R: 115µm 

IJ25-114: 85µm 
Вид и цвят на 
лепилото 

Акрилатно,на водна база 
IJ25-10: сиво, перманентно 
IJ25-10R сиво, removable 
IJ25-10TR: сиво, removable 
IJ25-20R: сиво, removable 
IJ25-114: прозрачно, 
перманентно 

Силиконова подложка Хартиена 135g/m2 

Повърхност за апликация Равна 

Основи за апликация Стъкло,метал, боя, твърди 
пластмаси 

Минимална температура 
за апликиране 

+6C (въздух и повърхност) 

Разлепване 

IJ25-10R; -20R -10TR: 
Разлепва се без да оставя 
лепило в срока на 
гарантирания 
експлоатационен период 

IJ25-10 - разлепва се с топъл 
въздух 

Сервизна температура -40°C to +90°C 

Разтягане при опън(мин.) MD&CD > 28 MPa 
Набръчкване при 
апликиране < 0.5 mm 

Адхезия FINAT TM-1 

IJ25-10R; -10TR; 20R: 
15 ± 2 N/25 mm 
IJ25-10: 20± 2 N/25 mm 
(неръждаема стомана, 300 
mm/min) 

Съхранение в склад 

До 2 години след доставка от 
3М. Да се съхранява на сухо 
място при температура < 
38C 



 

Ефективен период на 
Експлоатация 
3М осигурява гаранция MCS™ за графики 
изработени с фолио 3M™Scotchcal™, серия 25 
и защитени със специфицирани от 3М ламинати 
и лакове, когато процедурата по 
производството и апликация е съобразена с 
извикванията на 3М. Експлоатационния период и 
качеството на изображението се гарантират на 
базата на опитни тестове и наблюдения на 
апликации из цяла Европа. Качествата на 
материала зависят от повърхността за 
апликиране, подготовката за апликиране и 
условията на околната среда.  
 
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 графики, които са 
подложени на абразивно действие от 
страна на камъчета и песъчинки, както 
и на грубо измиване с пароструйки, 
автоматични мивки и почистващи 
• Всяка графика, която е подложена на 
абразивно почистване с автоматични 
почистващи машини и почистващи 
препарати. 

Гарантирана трайност 
Забележка: Средната трайност на продукта е 
базирана на атмосферни и други въздействия 
при експлоатация за Централна Европа. 
Всички въпроси по гаранцията и задълженията 
свързани с този продукт се уточняват от 
стардартни условия на продажба дадени от 3М, 
където са приложени действащите закони  
 
Ограничения при експлоатация 
Фолиото няма гаранция при следните апликации:  

• Неравни и силно изкривени 
повърхнини, както и върху повърхности 
с нитове, болтове и остър релеф 
• Основи, които нямат гладка и чиста 
повърхност или боята няма достатъчна 
 адхезия към основата 
• Неръждаема стомана 
• Меки основи 
• Сложни контури 
• Екстериорни хоризонтални апликации 
• Когато графиката трябва да бъде свалена без да 
се наруши целостта на стикера. 

•Когато графиката е в пряк контакт с петролни  
продукти или е подложена на изпарения на такива. 
 

Транспортно фолио 
Ламинати и лакове фолио фолио 
Печат без ламинат SCPS-100 SCPM-19 

Печат с  ламинат SCPS-100 SCPM-19 

 

Отстраняване на графиката  

Scotchcal™серия 25 може да бъде отстранено 
без остатъци от лепило в гарантирания период 
на експлоатация. 
 
Важно  
Този бюлетин 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. 
 
3М Допълнителна техническа 
Литература 
3М предлага подробна техническа литература за 
всеки продукт. В допълнение се предлагат и 
бюлетини с инструкции, съдържащи пълна 
информация относно най-оптималното 
използване на 3М продуктите.  
При необходимост, допълнителна информация, 
може да ви бъде предоставена от 3М.  

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


