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Vinil p/ Piso

Utilização e Dados Técnicos

LEIA ATENTAMENTE ANTES DE INICIAR A SUA UTILIZAÇÃO E MANUSEIO.

Filme de PVC transparente Jateado anti-derrapante. 
Ideal para aplicações em pisos, mouse pads, laminações e acabamentos em banners.

largura: 122cm
espessura: 0,15mm

Utilização:

O Vinil p/ Piso é um filme de laminação auto-adesivo utilizado em mídias indoor (aplicação interna
)desenvolvido especialmente para ser aplicado no chão.

Segue abaixo algumas dicas:

Pode ser aplicado em superfícies planas como : lajotas, paviflex, mármores, concretos
impermeabilizados, madeiras revestidas e em condições adequadas para uso,isto é, devidamente
limpas e isentas de quaisquer revestimentos à base de silicone.

Sua aplicação deve ser feita fora das áreas de grande circulação,como as entradas e saídas de
estabelecimentos, pois o produto em contato com água da chuva ou durante alguma limpeza, torna
a superfície escorregadia, podendo causar acidentes e ainda prejudicar a durabilidade da mídia.

Por estes motivos,aconselhamos então ,manter a superfície do vinil sempre seca.

Evitar o uso de empilhadeiras, equipamentos pesados, pallets ou arraste sobre o adesivo. Deve-se
evitar também emendas de sobreposição para que as bordas não se levantem facilmente. É
inevitável o levantamento das bordas ,e quando isto ocorrer, a mídia deve ser substituída para que
seja preservada a segurança do local evitando assim acidentes.

A Aplike recomenda que sejam realizados testes para que se certifique da compatibilidade do
conjunto superfície / impermeabilização / revestimento a fim de proporcionar uma boa colagem do
produto no piso.

Dados Técnicos:

Construção
Frontal: Filme de PVC cristal monomérico, espessura 0.15mm.
Adesivo: Emulsão acrilíca tipo permanente em meio aquoso.
Protetor: Papel Branco tipo Couchê, 125g/m²

Propriedades Físicas
Gramatura Média Aplicada: 26,0 g/m²
Padrão: 20,0 g/m² + ou - 2 g/m²
Método: Extração
Avaliação: Média arimética de no mínimo 5 determinações

Adesividade (n/m): Metodologia
Adesividade Média: 398.9 N/m
Placas: Aço Inoxidável
Largura da Fita: 1 pol x 15cm no sentido longitudinal
Peso para acomodar a fita na placa: 2,5Kg - 4 passagens
Tempo de contato Fita x Placa: 20 minutos
Dinamômetro: Velocidade 300mm/min
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Coesão (Shear) - Metodologia
Coesão (Shear): 169.0 min. Padrão 180 min.
Placa: Aço Inoxidável com inclinação de 2 graus
Área/Peso: 1pol x 1pol - 1kg
Acomodação da fita na placa: 2,5Kg - 2 passagens
Tempo de contato Fita x Placa: 5-10 minutos

FINAT - FTM 8

Tack (n/m): Metodologia
Track médio: 341.0 N/m
Placa: Aço Inoxidável
Largura da fita: 1pol x 1pol
Contato da Fita x Placa: Sem peso de acomodação. Sem tempo de contato.
Dinamômetro: Velocidade 300mm/min
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Responsável,
Eng. Luana M. C. C. Mattos
Processo e Controle de Qualidade


