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EWJ3471 – SuperDry Roll-Up Film - 190 mic. Satin - GreyBack

EWJ3471 er en uigennemsigtig hvid, ”Micro porous Superdry” belagt 
greyback PET (polyester) film - uigennemtrængelig for lys - med en satin 
finish.
Med sin særlige antistatisk bagside, er denne film ideel til trykte kvalitets 
billeder, som fx dem, der kræves for fotorealistiske plakater, POS
skærme, høj kvalitets foto reproduktioner, pop-up displays, reklamer og 
indendørs skilte.
Satin Superdry belægningen garanterer en unik farvegengivelse i høj 
kvalitet og kombineret med moderne pigmentbaseret blæk opnåes foto-
grafiske kvaliteter der aldrig er set før.
Den er kompatibel med vores EWJ3472 Superdry Pop-up Film 330 satin 
og egnet til mobile udstillings vægge.
 
Produkt EWJ3471 – SuperDry Roll-Up Film.
  Satin hvid. 
  
Vægt/m2 250 gr. / 190 micron.
 
Finish Satin.

Anbefalet brug - Høj kvalitets foto reproduktion.
  - Indendørs reklamer.
  - Indendørs plakater.
  - Pop-up / Roll-up displays.

Egenskaber - Bløde farveforløb med høj opløsning og   
	 	 	 fremragende	kontur	definition.
  - Fremragende farveområde med dye og   
   pigmentbaseret blæk.
  - Høj blæk absorptionskapacitet.
  - Hurtig tørrende med alle standard blæk.
  - Uigennemtrængelig for lys på grund af   
   særlig grå bagside.
  - Gode   laminerings egenskaber.

190 mic SPgm Dye Pz
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