
Изключителни 
материали за 
изпъкваща графика.

Решения за дигитален печат

IJ35
Плътно 
фолио 

за лесна 
инсталация

IJ20
Краткосрочна, 

вътрешна и външна 
промоционална 
графика. Кратък 
срок, рекламна 

графика на закрито 
и на открито.

IJ35C
Оптимизирана 

производителност 
на печат и Comply 

™ лепило за 
инсталация без 

балончета

IJ40
Универсална 

гама за 
множество 

приложения

48C
Окомплектован 

с технологии 
с Comply ™ и 
Controltac ™ 

за използване 
в множество 
приложения

40C
Окомплектован с 

технологии с Comply 
™ и Controltac ™ 
за използване 
в множество 
приложения

Нашето широко продуктово портфолио включва 
разнообразие от модерни фолиа, подложки и адхезивни 
технологии, предназначени за дигитален печат, всички 
проектирани за качество и дълготрайност. Ще ви помогнем 
да намерите най-подходящото за вашето приложение и 
вашия бюджет, така че можете да направите графики, които 
наистина се открояват.

Препоръчани технологии

•  3M ™ Comply ™ лепило: Невидими канали за 
освобождаване на въздух в лепилото позволяват на 
задържания въздух да излезе за по-лесна инсталация и 
гладък завършен вид.

•  Технология 3M ™ Controltac ™: Лепилото, активирано чрез 
натиск, ви позволява да плъзнете графиката в положение, 
докато не бъде приложен силен натиск, но въпреки това ще 
се отлепи лесно, ако е необходимо репозициониране.

Гаранция 3M™ MCS™ 
Тази гаранция обхваща готовата графика, като използва 
продукти, проектирани и тествани за оптимална 
съвместимост, производителност и дълготрайност. Това е 
най-пълната гаранция за графиката в бранша.

IJ180mC
Най-популярния 

продукт за 
облепване на 

превозни средства 
с технологии 
Controltac™ и 

Comply™.

48
Фолио без PVC 
за използване 
в множество 
приложения

480mC
Фолио от най-
висок клас без 

PVC, с технологии 
Controltac™ and 
Comply™, което 

може да се разтяга 
до 150%.



Промоцион ален Междинен Премиум

Properties IJ20 IJ35 IJ35C IJ40 IJ40C 48 48C IJ180mC 480mC

Дълготрайност 
на материала

Short = up to 1 year
Medium = 3 to 7 years
Long = more than 7 years

Малка Средна Голяма Голяма

Стабилност на 
материала

Свиване на материала с 
течение на времет Значително Частично Минимално Минимално

Инсталация на 
материала

Гъвкавост Гладки повърхности Гладки повърхности + леки кривини Гладки повърхности до 
сложни кривини

Гладки повърхности 
до сложни кривини, 

текстурирани 
повърхности и дълбоки 

канали

Желана
Повърхност за 
печат

Ниво на блясък 
(ненапечатано фолио) 
Гланц, лъскав , матов

Гланц
Мат Лъскав Лъскав

Мат

Ламинат

Гланц 8008 8508 8508/8038G 8048G 8518 8548

Мат 8010 8510 8510M/8040M 8050M 8520 8550

Ултра мат • • • • 8915 •

Гаранция

Basic Да Да Да Да Да Да

Performance Guarantee (PG) Не Не Да Да Да Да

3M™ MCS™ Warranty Не Не Да Да Да Да

Инсталация и 
премахване

Време за инсталация Бърза Бърза Бърза Бърза Най-
бърза* Бърза Най-

бърза* Най-бърза* Най-бърза*

Разтягане • Ниско Високо Най-високо

Остатъци по повърхността 
след премахване Малко Малко Много малко** Много малко** Много малко** Много малко**

Качество на 
завършения 
продукт

Характеризира ли се 
продуктът
с технология за подпомагане 
на инсталация без 
балончета?

Не Не Да Не Да Не Да Да Да

Устойчивост Устойчиви ползи • • •
Материал без PVC 
със сертификация

GREENGUARD
Gold*** 

•
Материал без PVC със 

сертификация
GREENGUARD

Gold***

* Материали както с 3M ™ Comply ™ Adhesive, така и с 3M ™ Controltac ™ технология   |  ** Може да изисква топлина и химикали за 100% чисто отстраняване  |  © 3M 2020 
Всички права запазени. 3M, Comply и Controltac са търговски марки на 3M.

*** Продукт, сертифициран за ниски химически емисии:
UL.com/GGUL2818


