Technické údaje

Pokyny ke zpracování

Dodací program - pokyny


FORMAPAL® 
Přehled o technických údajích
Testovací metoda
Vlastnosti
Hodnota

Oblast použití
uvnitř
č. 2000 venku

Všechny odstíny barev je možné zvolit s těmito barvami písma
(na minimální odběr se informujte)

sv.barvy
tm.barvy
Tloušťka vrch. vrstvy
Tloušťka vrch. vrstvy
0,10-0,20 mm
0,12-0,25 mm

Stálobarevnost


Síla 1,0 mm
všechny barvy 
(kromě č. 3005)


Hustota materiálu
1,5-1,6

Odolnost proti povětr. vl.


Síla 1,5 mm
všechny barvy

DIN 53799
Stálobarevnost na světle XENOTEST
dobrá
min. stupeň 6

Přířez
pilou

Síla 2,0 mm
všechny barvy

DIN 4102
Chování při požáru podle barvy
B1 + B2
samozhášecí

Hloubka rytí
0,3 mm


Síla 2,5 mm
všechny barvy


Odolnost proti vodě, přijímání vody
za 24 hodin/1,5 mm 
za 168 hodin/ tl.


0,8 %
3,5 %

Magnet. fólie


Síla 3,0 mm

jen v 3001,
3010, 3020


Chování při napadení houbami 
-cryptogram-
velmi dobrá

Sítotisk


Síla 4,0 mm
jen 3001 + 3020

DIN 16926
Necitlivost na skvrny
velmi dobrá

Samolepíci


Síla 5,0 mm
jen 3001


Odolnost proti rozpouštědlům: proti alkoholu, ketonu, trichloretylenu, alkáliím a kyselinám

velmi dobrá



3M 467 + 3M 468

Jádro žluté
Č. 3013 + 3023
zbytky


Tolerance plochy
+/- 5 mm

Nanes. lepící fólie
jen ve formátu 610x805 mm

Balící jednotka
4 ks zabalené do fólie


Tolerance síly
+/- 10 %

Používání venku
dbát na zapečetění hran




 Teplotní chování

Zaslání UPS
jen ve formátu
610x805 mm





DIN 52328
Tvarová odolnost ve vzduchu bez zatížení

velmi dobrá

Při používání v teplotě od –40 °C do +85 °C prosíme při upevňování štítku, abyste dbali na dostatečnou toleranci. Pro dodržení dobré rovinnosti je bezpodmínečně nutné skladování ve vodorovné poloze v dobře klimatizovaných místnostech. Zpracování do 3 měsíců.
Všechny údaje odpovídají našemu dnešnímu stavu vědomostí, není možné odtud odvozovat nároky.


Rozsah teplot pro použití, dlohodobě
-40/+85 °C



Elektrické vlastnosti



DIN 53483
Dielektrická konstanta
2,9 MHz



DIN 53482
Spec. odpor
3,9x10 Ohm/cm





