
FRONT2 

Πολυεστερικός μουσαμάς με πλαστικοποιημένο PVC 550g/m². Προορίζεται για εκτυπωτές 
solvent, eco-solvent & UV. Γυαλιστερό (FRONT2v2B) ή ματ (FRONT2v2M) φινίρισμα. 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
Πρότυπες μέσες τιμές 

• Συνολικό ειδικό βάρος (g / m²):    550 
 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ: 

 Solvent Eco-solvent UV 

FRONT2v2B x x x 

FRONT2v2M x x x 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: 

• Στεγνό σε λιγότερο από 5 λεπτά, ανάλογα με τον εκτυπωτή που χρησιμοποιείται. 

• Ελάχιστος χρόνος στεγνώματος πριν από περαιτέρω επεξεργασία είναι 24 ώρες. 

• Βέλτιστο περιβάλλον +10°C έως +30°C και 30% έως 70% σχετική υγρασία. 

• Εύρος θερμοκρασίας έκθεσης: -30°C έως +70°C 

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υψηλής συχνότητας (H.F.) στεγανοποίηση. 

• Μπορεί να επιδιορθωθεί με τη χρήση διπλής όψης αυτοκόλλητη ταινία τύπου 
STRONBAN3 
• Πληροφορίες σχετικά με τις REACH οδηγίες: ενημερώνουμε  για την παρουσία του 
bis(2-ethylhexylphtalate) (DEHP) και dibutylphtalate, σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 
0,1% (m/m) 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ: 
• (πριν τη χρήση) 
• 1 χρόνο στους +15°C έως +25°C και 50% σχετική υγρασία, ρολά όρθια σε 
περιβάλλον χωρίς σκόνη πριν από τη χρήση και στην αρχική συσκευασία. 
 
Σημείωση: 

Λόγω της μεγάλης ποικιλίας υποστρωμάτων και πιθανές μεθόδους εφαρμογής ο εγκαταστάτης θα πρέπει να εξετάσει την 
καταλληλότητα των μέσων για κάθε εφαρμογή.Οι μέθοδοι μέτρησης για τα πρότυπα που αναφέρονται παραπάνω 
αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη των δικών μας μεθόδων μέτρησης που είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος (μερική 
εφαρμογή). Καλείστε να ενημερωθείτε για τις τελευταίες οδηγίες σε ισχύ.Όλα τα δημοσιευμένα στοιχεία βασίζονται σε 
μετρήσεις που πραγματοποιούνται σε τακτά διαστήματα σε εργαστηριακές συνθήκες. Όμως, δεν αποτελούν εγγύηση, 
αντιπροσώπευση ή υπόσχεση, ρητή ή σιωπηρή ως προς την κατάσταση, την ποιότητα, την εμπορευσιμότητα, την 
καταλληλότητα για ένα προϊόν, ή ότι το εν λόγω προϊόν θα ικανοποιήσει κάθε απαίτηση για μια συγκεκριμένη ιδιότητα ή 
ικανότητα ή ειδικές μεθόδους, όλες αυτές οι εγγυήσεις που δηλώνονται έχουν ρητά αποποιηθεί. Ο πωλητής δεν 
αναλαμβάνει καμία ευθύνη για απαιτήσεις που υπερβαίνουν την αξία αντικατάστασης του κάθε προϊόντος όταν 
αποδειχθεί ότι είναι ελαττωματικό σε υλικά ή κατασκευή και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για άμεσες, έμμεσες, 
ειδικές, τυχαίες ζημιές ή αποθετική ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, διαφυγόντα κέρδη ή ζημίες της 
χρήσης, είτε βασίζεται σε σύμβαση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία. Οι προδιαγραφές των προϊόντων 
μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η ιστοσελίδα του κατασκευαστή ενημερώνεται αυτόματα: 
www.hexis-graphics.com. 

 


