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P-5295  D-Line 
One-way-vision 50%

D-Line One-way-vision is een monomeer geperforeerd vinyl 
van 115 micron (excl. liner) met een verwijderbare zwarte 
lijm. Dit product is geschikt voor zowel (eco)-solvent-, latex- 
als UV-inkten. Uitstekend geschikt voor raamafbeeldingen en 
displays waarbij u een ontwerp van de ene kant wilt bekijken 
en ook van de andere kant.  

Met 40% doorzicht en 60% bedrukbaar gebied kunt u 
briljante beelden creëren en heeft u tegelijkertijd een helder 
zicht door de perfecte perforatie. De 150μm dikke film met een 
grote dimensionale stabiliteit maakt de toepassing 
gemakkelijk, ook voor grotere afbeeldingen. 

Productinformatie

Toepassing Applicatieadvies
Raamdecoraties
Raamadvertenties op bussen, trams, treinen etc.
Winkelramen 

• Zorg, voor verwerking, dat de print volledig is 
gedroogd;

• Lamineren met D-Line L-355 of L358

Eigenschappen
• 115μm;
• Monomeer PVC;
• Printzijde: glanzend, geperforeerd;
• Achterzijde: wit mat;
• Doorzicht 40%;
• Printbaar oppervlak 60%;
• Verwijderbare zwarte lijmlaag;

Technische data

Face material Monomeer PVC

Gewicht in gr. / Dikte in μm - / 115μm

Lijm Zwart, verwijderbaar

Liner 140 g/m2 gestructureerd

Inkt (eco) Solvent, UV, Latex*

Formaat 1370mm x 50m
1520mm x 50m

Opslag 2 jaar, mits opgeslagen in originele verpakking

Opslag conditie 50 % luchtvochtigheid, 10 - 25 oC

Applicatietemperatuur -

Temperatuur bestendigheid -

Kleefkracht (aanvang) -

Kleefkracht (24 uur) -

Brandvertragend niet getest

* Denk eraan om de tweede droogtemperatuur te verlagen tot 90C°.
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