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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.  
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PRODUCTINFORMATIE 

 100% Polyester 

 Ca. 260 g/m2 breisel 

 Blockout textiel 

 Witte printzijde/ zwarte backing 

 Kreukbestendig 

 Voelt extreem zacht aan 

 Zeer elastisch – rekt identiek in beide richtingen 

 B1 certificering volgens DIN 4102  geen brandende druppelvorming  

 

TOEPASSINGEN 

 Beurs-/Theater- en decorbouw 

 Geschikt voor grootformaat reclame 

 Geschikt voor spanframes met peesbevestiging. Ideaal voor vlakke pees bevestiging vanwege het 

elastisch vermogen. 

 

VERWERKINGSINSTRUCTIES 

 Geschikt voor transfer- en sublimatiedruk en digitaal printen met UV-uithardende inkten. 

 Verwerkingstemperatuur tot maximaal 185°C 

 Printside inside 

 Koud te snijden – het materiaal rafelt niet 

 Opslagtijd – 1 jaar 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Materiaal 100% PES 

Gewicht 260 g/m2 

Binding Breisel 

Zelfkant Afgesneden zelfkant 

Oppervlaktebehandeling Inkjet coating 

Brandcertificering B1 volgens DIN 4102 

 

 

AFMETINGEN 

 6039558 100m x 320 cm 
 

 


