
MasterGuard Basic

Přednosti
>>> velmi vhodná i pro střednědobé venkovní použití

číslo artiklu: LI-MGB…

>>> optimální pro použití na monomerických PVC fóliích
>>> velmi účinná ochrana před UV zářením

Technické údaje

Materiál
Transparentní měkká PVC fólie s lesklým, matným nebo částečně lesklým

povrchem a velmi účinnou ochranou před UV zářením

Oblast použití

Laminace na ochranu digitálně vytištěných velkoformátových 
gra�k pro vnitřní a venkovní použití. Vhodná také pro použití 

u mokrého a horkého způsobu přenosu 
u elektrostatického tisku

Krycí materiál Silikonový liner, bílý, 90 g/m²

Tloušťka (bez ochranného papíru a lepidla) 0,070 mm

Lepidlo Solventní polyakrylát, trvalá přilnavost, pH neutrální

Přilnavost (FINAT TM 1, po 24 h, nerezová ocel) 12 N/25 mm (průměrná hodnota)

Odolnost vůči chemikáliím/rozpouštědlům
Při pokojové teplotě, 72 h po nalepení na hliník, krátkodobě odolná vůči vodě, 

čisticím prostředkům, alkoholu a organickým rozpouštědlům.

Pevnost v tahu (DIN EN ISO 527)
V podélném směru: min. 19 MPa

V příčném směru: min. 19 MPa

Prodloužení při přetržení (DIN EN ISO 527)
V podélném směru: min. 130 %

V příčném směru: min. 150 %

Teplota pro lepení min. + 8° C

Teplotní odolnost
Lepení na hliník, -40 °C až +80 °C:

beze změny

Trvanlivost při odborném zpracování
(při svislém umístění ve venkovním prostředí, 
středoevropské klima)

až 4 roky

Skladovatelnost
(v původním obalu při 20 °C a 50 %
relativní vlhkosti vzduchu)

2 roky

Poznámka

POZOR:
Při velkém počtu vytištěných obrázků, které je třeba ochránit, a rozdílných

metodách tisku k jejich vytvoření je pro zpracovatele nezbytné, aby se 

u konkrétního obrázku sám přesvědčil o vhodnosti ochranné laminace 

MasterGuard Basic.



MasterGuard Basic

Rozměry

95,0 cm x 50 m (LI-MGB-GR95-50)
105,0 cm x 50 m (LI-MGB-GR105-50)
130,0 cm x 50 m (LI-MGB-GR130-50)
140,0 cm x 50 m (LI-MGB-GR140-50)
155,0 cm x 50 m (LI-MGB-GR155-50)

Z našich údajů nelze vyvozovat právně závazné záruky určitých vlastností. Veškeré údaje bez záruky. Stav 25. 7. 2013


