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MÜHLEN V27-32

Termal Selefon Filmi | 200 Metre/27 Mikron/320mm

Termal Özellik
Termal Laminasyon Filmleri, filmin kâğıt ürünlere ısı ve basınçla laminasyonu sağlayan
80°~90° sıcaklıkta eriyen reçine ile ekstrüzyon kaplı yüzeye sahiptir. MÜHLEN V27-32
basılı olduğu yüzeye değer katar ve basılı olduğu belgeyi toza, kire, neme, suya karşı
korur.
Tam Parlak
Basıldığı yüzeye son derece parlak görünüm kazandıran, selefon, filmi bunun yanında
tam koruma da sağlamaktadır. Isısal baskı yoluyla basıldığı belgeye, resme, karta… tam
nüfuz ederek belge ile tamamen bütünleşmektedir.
Çevre Dostu
Solvent bazlı olmayan yapıştırıcı kullanıldığı için toksit değildir. Kokusuzdur veya benzen
değildir.

MÜHLEN V27-32
Tam Güvenli
Yanıcı solventlerin kullanımı ve depolanmasından kaynaklanan
yangın tehlikesini ortadan kaldırmak için solvent bazlı olmayan
yapıştırıcı kullanılmaktadır. Filmler veya filmleri kaplandığı yüzeyler
orijinal durumuna göre yangına karşı çok daha dayanıklı olmaktadır.

Mükemmel Performans
Islak laminasyonla karşılaştırıldığında, termal selefon filmi, baskı
işlerinin renk doygunluğunu ve parlaklığını artırır. Bunun haricinde
yapışma kuvveti konusunda daha güçlü olan selefon filmi kabarma veya
kaplama işleminden ayrılmamasını önlemede mükemmeldir.

Kolay Kullanım
Gerekli sıcaklık ve basınç karşılandıktan sonra, termal selefon
başka özel bir tekniğe gerek kalmadan kolayca kaplanabilir. Güçlü
yapışma özelliğine sahip olduğundan sonraki işlemler için (kesme,
tıraşlama, şekil verme…) rahat şekilde kullanılabilir.

Yüksek Verimlilik
Üretim ve işçilik maliyetini önemli ölçüde düşüren rulo selefon filmi,
solvent karışım veya UV ısıtma lambası gerektirmez. Bu nedenle
üretim alanında tasarruf sağlarken tam profesyonel baskılar
çıkarılmasına izin verir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Ultra parlak selefon kaplama f�lm�
27 m�kron selefon f�lm kalınlığı
200 metre rulo f�lm uzunluğu
320mm selefon f�lm gen�şl�ğ�
Çevre dostu solvent �çermez
Olağan üstü yapışma kuvvet�
Uygun lam�ne ısısı 80°~90°
Tam ve mükemmel koruma
Kalkma ve kabarma yapmaz
Alevlenme tehl�kes� yoktur
Renk doygunluğu artırma
Rulo İç Çapı:25,4mm
Rulo Çapı:90mm
Yüksek ver�ml�l�k
Düşük mal�yet
24 Ay garant�

0212 479 25 25

www.parasistem.com

info@parasistem.com

Cevatpaşa Mah. Adem Yavuz Cad. No:43 Bayrampaşa / İSTANBUL

