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PRODUCTINFORMATIE 

 170 gr/m2 geweven polyester textiel 

 Mat wit 

 Blockout 

 Zelfklevend 

 Verwijderbaar zonder lijmresten achter te laten 

 Geschikt voor nagenoeg alle gladde ondergronden 

 Fotorealistische print kwaliteit 

 Geschikt voor solvent-, eco-solvent-, latex- en UV-uithardende inkten 

 Milieuvriendelijk (100% PVC vrij) 

TOEPASSINGEN  

 Binnen – en buitentoepassingen 
 Wandbekleding 
 Frontlit displays 
 Standbouw 
 Foto- en kunstreproducties 

VERWERKINGSINSTRUCTIES 

 Vanwege de diverse toepassingsmogelijkheden en ondergronden dient de 
gebruiker de geschiktheid van het product voor iedere toepassing vooraf te 
bepalen.  

 De volgende factoren kunnen de kleefkracht negatief beïnvloeden: 
- Stoffige, vochtige, vuile, geoxideerde en gestructureerde ondergronden  
- Slechte hechting van verf op de ondergrond 
- Schimmelwerende middelen op kunststof of beton oppervlakken 
- Vuil/lijm afstotend behandelde oppervlakken (schoonmaakmiddelen o.b.v. 

siliconen) 
- Chemische uitstoot gassen 
- Materialen met een lage oppervlaktespanning zoals polyethyleen, polypropyleen 

etc. 
- Verf met vuilafstotende bestandsdelen zoals wax en siliconen. 
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TECHNISCHE INFORMATIE 

Dikte 170 gram/m2 

Inkt compabiliteit  (eco)solvent, UV-hardend, Latex 

Opslagcondities 
Onder normale temperaturen (10 °C – 15 °C) en luchtvochtigheid  
(35% - 50% RH) op een donkere plaats opslaan. 

Opslag periode 12 maanden  

 

AFMETINGEN 

 30 m x 137,2 cm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerde informatie over onze producten zijn gebaseerd op onze praktische kennis, ervaring en de door de producent aan ons beschikbaar 

gestelde technische gegevens en verwerkingsinstructies. Vanwege de vele mogelijke invloeden bij de verwerking en toepassing van het materiaal 

dient de koper zelfstandig de geschiktheid van elk materiaal voor hun specifieke doel te bepalen, voorafgaand aan het gebruik. Ondanks onze 

printtesten op diverse printers kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor niet compatibele inkten i.c.m. onze media. Wij kunnen uitsluitend 

aansprakelijk gesteld worden voor schade tot maximaal de hoogte van de aankoopprijs onder uitsluiting van indirecte en incidentele schade. Alle 

genoemde informatie dient alleen om het product te beschrijven en niet in de juridische zin te worden beschouwd. 


