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EWJ3585	–	Premium	Vinyl	SA	270	Glossy	-	130	mic.	Selvklæbende

EWJ3585 er en glossy, selvklæbende vinyl film, der kan udskrives både 
med pigment og dye blæk. 
Denne fleksible vinyl film er til en lang række indendørs applikationer og 
takket være vandfast coating og printet med pigmenteret blæk, kan det 
bruges til kortvarige udendørs applikationer, selv under frysepunktet. 
Høj farve glans og hurtig tørrende.
 
Produkt EWJ3585 – Premium Vinyl.
	 	 Gloss	hvid. 
  
Vægt/m2 150	gr.	/	130	micron	(uden	liner).
 
Finish Gloss.

Klæber Permanent	vandbaseret	klar	klæber.

Anbefalet brug -	Indvendige	og	udvendige	skilte.
	 	 -	Midlertidig	salgsfremmende	og	salgssteds
	 	 	 reklamer.

Egenskaber -	Fleksibel	PVC	base	(vinyl).
	 	 -	Vandfast	med	pigmenteret	blæk.
	 	 -	Kortvarige	udendørs	applikationer.
	 	 -	God	farveglans.
	 	 -	Blød	og	føjelig	ved	montage.
	 	 -	Multi-ink	(dye,	pigment,	piezo,	thermal).
  - Hurtig tørrende.
	 	 -	Ingen	optisk	hvidt	i	mediet.
	 	 -	Kan	koldlamineres.

130 mic GP+CPgm Dye Pz
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