
 
 

 

 SV350H Samolepící PVC fólie High-Tack 100µm 
 

Popis: Samolepící, bílá, lesklá, monomerická, kalandrovaná PVC fólie 100µm, s 

disperzním, akrylátovým lepidlem. 

 

Upotřebení: Vhodná k použití na plochách s obtížným povrchem. 
 
Inkousty a tiskárny: Univerzálně použitelná pro tiskárny se solventními, eko-solventními a UV inkousty.  

 

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

 tiskárny po dobu alespoň dvou 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: Vhodná pro laminování za studena do 60°C. Před laminováním se ujistěte, že tisk 

dostatěčně zaschl (doporučujeme 48 hodin). 

 

Lepení: Pro lepení na povrchy se špatnou přilnavostí a také pro lepení na nízkoenergetické 

podklady jako polyethylen, polypropylen, polykarbonát, akrylonitrilbutadienstyren atd. 

Podklad musí být zcela zbaven nečistot,mastnot a zbytků silikonu. Dodržujte dannou 

teplotu při montáži lepení a dostatečné zaschnutí tisku, nejméně 48 hodin. U 

lakovaného a strukturovaného povrchu je nutno provést testy lepení k posouzení 

vhodnosti materiálu. 

 

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 a při 20 až 25°C pokojové teploty. Chraňte před světlem. Skladujte nejdéle 

po dobu 24 měsíců. 

 
Technické údaje: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlastnost Hodnota Metoda 

Tloušťka fólie 100µm (+/- 5%)  

Krycí papír Jednostranný, silikonový papír  
135g/m² 

 

Lepidlo Transparentní, disperzní, 
akrylátové lepidlo permanentní 

 

Lepivost 11,3 N/cm   

Pevnost v tahu md >8,8kN/m 
cd >5,0 kN/m 

 

Životnost v exteriéru, v 
nepotištěném stavu 

3-5 let Při vertikálním lepení 
a středoevropských 
klimatických 
podmínkách  

Teplotní rozmezí při 
aplikaci 

+ 10°C až + 40°C  

Teplotní rozmezí po dobu 
využití 

- 40°C až + 80°C  



 
 

 

Rozměry: 
 
 

 

Bezpečnostní list: Při správném používání tohoto výrobku nehrozí žádné riziko výskytu nebezpečných 

látkek. Tento výrobek není nebezpečnou látkou v souladu s aktuálními nařízeními a 

kritériemi EU. Bezpečnostní list tuďiž není nutný. Pro zaručení řádné likvidace 

produktu se obraťte na Vaši místní zprávu služeb nebo úřad. 

 

Upozornění: Vzhledem k mnoha ovlivňujícím faktorům si prosím ověřte vhodnost materiálu pro 

Vaši aplikaci pomocí vlastních testů. Naše detaily k produktu Vás nezbavují 

povinnosti provést vlastní testy k přesvědčení o vhodnosti produktu k Vašim účelům. 

Udaná trvanlivost zboží může být snížena UV zářením, vlhkostí a znečištěním 

životního prostředí. Na vlastnosti a životnost inkoustů nemáme žádný vliv, dodržujte 

prosím také pokyny výrobce tiskárny. Technické údaje se vztahují na nezpracovaný 

nebo nepotištěný materiál. Tento datový list je založen na informacích výrobce, za 

které Alphaset nenese žádnou odpovědnost. Technické změny a chyby v textu 

vyhrazeny. Platí obecné podmínky společnosti Alphaset. Technické změny a chyby 

v textu vyhrazeny.          Verze ze září 2021. 

 

 

Délka, jádro role 50 bm navinutých na 3palcovém jádru 

Výrobní šířka 1050mm, 1370mm, 1550mm 


