
Materiale 
exceptionale pentru o 
grafica distinctiva.

Solutii pentru imprimare digitala

IJ35
Folie cu 

densitate 
mare 

pentru o 
instalare 
usoara 

IJ20
Grafica promotionala pe 

termen scurt, pentru 
aplicatii de interior si 

exterior. Termen scurt, 
grafica publicitara pentru 

aplicatii de interior si 
exterior

IJ35C
Productivitate de 

imprimare 
optimizata si 

adeziv ComplyTM 
pentru o aplicare 

fara bule

IJ40
Gama 

universala 
pentru 

multiple 
aplicatii

48C
Completat cu 

tehnologii 
Comply™ si 
Controltac™ 

pentru utilizare 
in multiple 

aplicatii

40C
Completat cu 

tehnologii 
Comply™ si 
Controltac™ 

pentru utilizare in 
multiple aplicatii

Portofoliul nostru larg de produse include o varietate de folii 
moderne, substraturi si tehnologii adezive, concepute pentru 
imprimare digitala, toate proiectate pentru calitate si 
durabilitate. Va vom ajuta sa gasiti solutiile cele mai potrivite 
pentru aplicatia dumneavoastra si bugetul dumneavoastra, 
astfel incat sa puteti face o grafica care intradevar sa iasa in 
evidenta.

Tehnologii recomandate

•  Adeziv 3M ™ Comply ™ : Canalele invizibile pentru eliberarea
aerului din adeziv permit aerului retinut sa iasa pentru o
instalare mai usoara si un aspect finit neted.

•  Tehnologia 3M ™ Controltac ™: Adezivul, activat prin presiune,
va permite sa glisati grafica in pozitie, pana cand nu se va aplica o
presiune puternica, dar cu toate acestea, se va dezlipi cu usurinta
daca este necesara o repozitionare.

Garantie 3M™ MCS™ 
Aceasta garantie acopera grafica finita, utilizand produse 
concepute si testate pentru compatibilitate optima, 
productivitate si durabilitate. Aceasta este garantia cea mai 
completa pentru grafica din domeniu.

IJ180mC
Produsul cel mai 
popular pentru 

colantare auto cu 
tehnologii 

Controltac™ si 
Comply™ 

48
Folie fara PVC 

pentru utilizare 
in multiple 

aplicatii

480mC
Folie de cea mai 

inalta clasa fara PVC, 
cu tehnologii 

Controltac™ si 
Comply™, care se 

poate intinde pana 
la 150%



Promotional Intermedia
r

Premium

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

Durabilitatea 
materialului

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

Mica Medie Mare Mare

Stabilitatea 
materialului

Contractia materialului 
de-a lungul timpului Semnificativ

a
Partiala Minima Minima

Instalarea 
materialului Flexibilitate Suprafete netede Suprafete netede + curburi usoare Suprafete netede pana la 

curburi complicate

Suprafete netede pana la 
curburi complicate, 

suprafete texturate si 
canale adanci

Suprafata de 
imprimare 
dorita

Nivel de luciu (folie 
neimprimata) Luciu, 
stralucitor, mat

Luciu
Mat Stralucitor Stralucitor

Mat

Laminat

Luciu 8008 8508 8508/8038G 8048G 8518 8548

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

Ultra mat • • • • 8915 •

Garantie

Basic Da Da Da Da Da Da

Performance Guarantee (PG) Nu Nu Da Da Da Da

3M™ MCS™ Warranty Nu Nu Da Da Da Da

Instalare si 
inlaturare

Timp de instalare Rapid Rapid Rapid Rapid Foarte
rapid* Rapid Foarte

rapid*
Foarte rapid* Foarte rapid*

Intindere • Joasa Ridicata Foarte ridicata

Reziduuri pe suprafata dupa 
indepartare Putine Putine Foarte putine** Foarte putine** Foarte putine** Foarte putine**

Calitatea 
produsului finit

Produsul este caracterizat 
cu tehnologie pentru 
sprijinirea instalarii 
fara bule?

Nu Nu Da Nu Da Nu Da Da Da

Rezistenta Beneficii durabile • • •
Material fara PVC 

cu certificare 
GREENGUARD 

Gold***
•

Material fara PVC cu 
certificare 

GREENGUARD 
Gold***

*Materiale atat cu adeziv 3MTM ComplyTM, cat si cu tehnologie 3MTM ControltacTM   |  **Poate necesita caldura si substante chimice pentru o indepartare curata de 100% 
© 3M 2020

Toate drepturile rezervate. 3M, Comply si Controltac sunt marci comerciale ale 3M.

***Produs certificat pentru emisii chimice reduse: UL.com/
GGUL2818




