
PC30G2 – PC30M2 - PC30M3 
Χυτό φιλμ PVC 30 micron χωρίς κάδμιο, που φέρει ακρυλική κόλλα ευαίσθητη στην πίεση. 
Γυαλιστερό (PC30G2), super ματ (PC30M2) ή ματ (PC30M3) φινίρισμα, για κρύα 
πλαστικοποίηση των χυτών HEXIS βινυλίων για ψηφιακή εκτύπωση. 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
      Πρότυπες μέσες τιμές   Μέθοδος 

• Πάχος (μm):       30 

• Αντοχή σε εφελκυσμό (N / 25 mm):   min. 15   HEXNFX41021 

• Επιμήκυνση έως τη θραύση (%):   min. 100   HEXNFX41021 

• Σταθερότητα διαστάσεων (mm):    <0,3    HEXRET001 
μετά από 168 ώρες στους 70°C 
  

ΦΟΡΕΑΣ: 
• Χαρτί επικαλυμμένο με σιλικόνη 145 g/m² με γκρι τύπωμα “THE CAST by HEXIS” 

• Σταθερό υπό υγρομετρικές παραλλαγές. 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΛΛΑΣ: 
(Μέσες τιμές που μετρούνται κατά την επεξεργασία του τεχνικού δελτίου δεδομένων) 
      Πρότυπες μέσες τιμές   Μέθοδος 

• 180 ° ξεφλούδισμα στο γυαλί (N / 25 mm):     HEXFTM001 
  μετά από 20 λεπτά     13 
  μετά από 24 ώρες     14 

• Αρχική πρόσφυση (N / 25 mm):    15    HEXFTM009 

• Ανθεκτικό στα περισσότερα έλαια, αραιά οξέα, το αλκοόλ και υδρογονάνθρακες. 
 

ΚΟΛΛΑ: 

• Ακρυλική βάσει διαλύτη. 

• Άμεση και μόνιμη πρόσφυση. 
 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: 
• Προστασία χυτών φιλμ για εκτυπώσεις με μελάνια solvent 

• Ελάχιστη προτινόμενη θερμοκρασία εφαρμογής: +10°C 

• Εύρος θερμοκρασίας έκθεσης: -40°C έως +90°C 

• Για τον καθαρισμό του φιλμ χρησιμοποιείστε μόνο μη λειαντικό σφουγγάρι ή μαλακό 
πανί και νερό με σαπούνι. 

• Απορρόφηση UV-ακτίνων 

• Στην περίπτωση των βαμμένων επιφανειών τα αυτοκόλλητα πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνο στην ακέραιη αρχική βαφή. Εάν το χρώμα δεν είναι το αρχικό χρώμα ή 
εάν έχει καταστραφεί, η εφαρμογή και η αφαίρεση είναι στην κρίση του εγκαταστάτη. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: 

• Ελάχιστος βέλτιστος χρόνος στεγνώματος πριν την πλαστικοποίηση ή περαιτέρω 
επεξεργασία των χυτών HEXIS βινυλίων για ψηφιακή εκτύπωση είναι 48 ώρες. 

 

 

 
 

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. 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: (κεντρική Ευρώπη): 

• κάθετη εξωτερική έκθεση 
3 - 5 έτη αναλόγως το εκτυπωμένο υπόστρωμα. 
5 έτη ατύπωτο. 
 
 
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. 

 


