
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finesse technische specificaties 

 

PRODUCTGROEP Linea Fix Static 

PRODUCT/COLLECTIE NAAM Statische folie 

 

FABRIC information 
Filmcompositie 100% PVC gekalanderde flexibele folie 

Weekmaker: DINP (minder dan 0,1% van de aphtalaten) 
Voldoet aan de Europese milieunorm R 
99% UV-bescherming in ALLE referenties 
Oorsprong: Gemaakt in Japan 

Afpelbare beschermfolie aan de 
achterzijde 

100% Polyester 
Dikte: 40 micron 

Dikte 250/300 micron, afhankelijk van de referentie 

Niveau van de statische lading Zijn 250 micron dikte biedt dimensionale 
stabiliteit aan de folie, die een hoge statische kleefkracht 
permanent garandeert, 
hoe hoog of hoe laag de temperatuur in de kamer ook is. 

Reliëf Conventioneel, lenticulair of multilenticulair reliëf, afhankelijk van de 
referentie 

Print Afdrukken met fotogravure, CMYK 
of digitale druk, afhankelijk van de referentie. 

Maten Miniroll 46cm x 1.5m / 92cm x 1.5m 

20m roll 46cm x 20m / 92cm x 20m 

Verpakking Miniroll Binnenin kartonnen buis en binnenin transparante 
PVCfolie. 
EAN-code-etiket. Presentatielabel van het product met 
plaatsingstips, technische bijzonderheden, enz. 
Etiket met verdere informatie in de buis 
Doos met 12 eenheden van elke referentie 

Minirollenblaar 100% PVC stijve blisterverpakking 
(REACH-normen) 
Doos met 12 eenheden van elke referentie 

20m roll Binnenin kartonnen buis en binnenin transparante 
PVCfolie. 
EAN-code-etiket. Presentatielabel van het product met 
plaatsingstips, technische bijzonderheden, enz. 

Plaatsing 1º - Knip de folie in de gewenste mate uit 
2º - Maak de ruit perfect schoon (gebruik geen ruitenreiniger) 
3º - Spuit water op het raam 
4º - Afschrapen van de beschermende PVC-folie aan de achterzijde 
5º - Plaats Línea Fix 
6º - Verwijderen van water- en luchtbellen met behulp van de Línea-Fix 
zuigmond 
(Veeg water weg met een doekje) 

Hergebruik Linea Fix Static kan zo vaak als gewenst worden verwijderd. 
Rol het in de kartonnen koker en bewaar het veilig om het later, 
altijd en overal opnieuw te gebruiken. Reinig het onder de kraan 
met vloeibare zeep voordat u het opnieuw gebruikt (om stof te 
verwijderen) en plaats het opnieuw volgens de instructies. 

Opmerkingen 

Belangrijke opmerkingen Plaats op de binnenzijde van het raam 

Niet op de getinte zijde van een getinte ruit plaatsen. 
 

Alle bovenstaande informatie kan een afwijking van de waarde hebben met een marge van 5-10%. 


