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AUTOMOTIVE 
 
 

 Total Wrap Premium – řada 70.000 
 
Číslo artiklu: PQ-P70-...R152-50-AK 

 
Vlastnosti 
 
Materiály řady 70.000 jsou měkčené hybridní PVC fólie nejvyšší kvality vytvořené za použití nejnovějších 
poznatků v technologii PVC a pigmentů za účelem poskytování výjimečné rozměrové stálosti a vynikající 
dlouhodobé trvanlivosti. Jsou vhodné pro dlouhodobé aplikace v exteriéru  
i interiéru. Tloušťka 100 mikronů nabízí vynikající vlastnosti pro řezání a separaci. Kombinace složení 
z měkčeného vinylu a specifická přilnavost nabízejí vynikající přizpůsobivost a přilnavost, které umožňují 
odstranění fólie bez zanechání zbytků lepidla. Typické aplikace zahrnují kompletní pokrytí vozidel, grafiku na 
vozidlech, značky a aplikace nálepek, které vyžadují expozici v exteriéru v trvání 5 až 7 let. Materiál je 
navržen tak, aby bylo možné jej odstranit v kontrolovaných podmínkách po dobu až tří let. Bílá fólie 70.011 
se doporučuje zejména pro všechny typy digitálního potisku. Řada 70.000 Total Wrap Premium obsahuje 17 
lesklých barevných provedení (stupeň lesku > 70%) a 6 matných barevných provedení (20%).  

 
Technické informace a provedení 
 
Tloušťka vrstvy      100 mikronů 
Tloušťka lepidla     18 mikronů 
Celková tloušťka     118 mikronů 
Typ lepidla       Čiré semipermanentní akrylové   
       lepidlo 
Liner        120 gsm jednostranné PE 
Životnost       > 1000 hodin 
Vertikální expozice střední Evropy    5 až 7 let 

Tažnost      > 30,0 N/mm2 
Průtažnost       > 150 % 
Přilnavost 20 min/180°    600 N/metr 
Přilnavost 24 hod/180°     750 N/metr 
Rozměrová stálost      < 0,5 mm 
Aplikační teplota      +8 °C až + 25 °C 
Provozní teplota      -20 °C až + 90 °C 
 
 
 

 
 
 
Záruka 
 
Společnost Isee2 poskytuje záruku na materiál po dobu jednoho (1) roku od data dodání zásilky. Trvanlivost materiálu závisí  
na skladovacích podmínkách. Doporučujeme koncovým uživatelům skladovat materiál v originálním továrním obalu (z dosahu přímého 
slunečního záření). Dále doporučujeme skladovat materiál při teplotě 21 °C a 50% relativní vlhkosti. Společnost Isee2 poskytuje záruku 
na produkt pouze při výrobní závadě nebo při vadě materiálu Isee2. Náhrada škody bude provedena výměnou nebo proplacením 
vadného produktu. Prodávající ani výrobce nenese odpovědnost za ztrátu, poškození nebo jiné škody spojené s produktem. Uživatel 
nese všechna rizika a odpovědnost spojenou s používáním produktu. 

 
Technický list (září 2010) 


