
 
 

 
 

                     
SVW100 Perforovaná okenní fólie 150µm s 40% 
průhledností  
 

Popis: Samolepicí, monomerická, kalandrovaná, perforovaná, bílá okenní fólie 150 µm 

s černou zadní stranou a snímatelným čirým akrylovým lepidlem. 

 

Upotřebení: Pro krátkodobou venkovní reklamu na rovných, průhledných plochách - např. na 

skle. 
 

Inkouskty a tiskárny: Vhodné pro tiskárny používající solventní, ekosolventní, latexové a UV inkousty. 

 

Postisk: Před tiskem nechte materiál aklimatizovat na pokojovou teplotu (>20°C) v 

místnosti tiskárny po dobu alespoň 24 hodin. Tisková strana je vnější strana. Před 

tiskem a během tisku dbejte na bezprašné prostředí. Vyhněte se nechtěnému 

ušpinění tiskového povrchu prsty, kterému předejdete například nošením 

bavlněných rukavic. 

 

Laminace: Fólie je vhodná pro laminaci za studena do 60°C. Před laminováním se ujistěte, 

že je tisk zcela zaschlý (doporučujeme 48 hodin). Pro zajištění viditelnosti i za 

deště a pro snadnější čištění doporučujeme laminaci vysoce transparentním 

laminátem 

 

Lepení: Vhodné pro lepení na skleněné povrchy. Ujistěte se, že povrch je zbaven všech 

nečistot jako jsou mastnoty, silikon a podobně. Dále dbejte dodržení instalační 

teploty a dostatečného zaschnutí tisku (cca 48 hodin). Fólii SVW100 přilepte na 

sucho a okraje chraňte zakrytím laminátem (alespoň 1 cm). Aby jste si ověřili 

vhodnost materiálu, nejprve různé plochy otestujte zkouškami přilnavosti. 

 

Skladování: Materiál po potisku ihned zabalte do ochranné fólie, abyste zabránili jeho 

znečištění či zvlnění. Roli skladujte ve svislé poloze v bezprašném prostředí při 

50 % relativní vlhkosti vzduchu a při 20°C pokojové teploty. Chraňte před světlem. 

Skladujte nejdéle dobu 12 měsíců 

Technické údaje: 

Vlastnost Hodnota Metoda 

Tloušťka fólie ~ 150µm (+/- 10µ)  

Krycí papír 175g/m² (+/- 5g/m²) posilikonovaný 

Průměr otvoru 1,60 mm 
 

 

Vzdálenost otvorů 2,4 mm  

Otevřená plocha 40% 
 

 

Lepidlo Čiré, odstranitelné lepidlo na 
bázi rozpouštědla 

 

Životnost při použití v 
exteriéru 

-2 roky Při laminování, 
životnost záleží na 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozměry: 

 
 
 
 

 

Upozornění: Technické údaje se vztahují na nepotištěný materiál. Naše detaily k produktu Vás 

nezbavují povinnosti provést vlastní testy k přesvědčení o vhodnosti produktu k 

Vašim účelům. Na vlastnosti a životnost inkoustů nemáme žádný vliv, dodržujte 

prosím také pokyny výrobce tiskárny. Tento datový list je založen na informacích 

výrobce, za které Alphaset nenese žádnou odpovědnost. Technické změny a 

chyby v textu vyhrazeny. Vydání ze září 2021. 

způsobu aplikace 

Teplotní rozmezí po dobu 
instalace 

+10°C až +32°C  

Teplotní rozmezí po dobu 
využití 

-17°C až +50°C  

Smrsknutí fólie < 1 % po dolepení  

Lepivost 5N/25mm GB2792-81 

Honota uvolnění 0,4 – 1N /4cm  

Délka, jádro role 50 bm navinutých na 
3palcovém jádru 

 

Výrobní šířka 1370mm, 1520mm  


