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Aplimage Polimérico Aplike - Vinil auto-adesivo para

impressão digital - tinta solvente (Piezoelétrico)

Aplimage Polimérico Aplike auto-adesivo 0.10mm.

Para impressora VUTEK - impressão digital - 
tinta à base de solvente para uso externo (Piezoelétrico)

Conforme testes realizados em impressoras Marca VUTEK 3300 – sugerimos a calibração da
impressora na utilização do APLIMAGE POLIMÉRICO APLIKE a seguir:

- Modo Ultra High
- Largura do material: 1.220 mm
- Tensão do Rolo Traseiro: 80 %
- Distância das Cabeças dos Jets: 0.16
- Pressão dos Roletes (PSI): 10
- Temperatura do Pré – Aquecimento: 35 – 36 ºC
- Temperatura do Secador Superior: 62 ºC
- Alinhamento Vertical ( Step – Size ): 1.242
- Bi – Direcional High: 0.19

Informações complementares e comentários:

O produto APLIMAGE POLIMÉRICO APLIKE, testado nas condições citadas acima, obteve bons
resultados e ótimo desempenho no Pré-Heat e no Secador Superior, apresentando excelente
definição e qualidade de imagem.

O APLIMAGE POLIMÉRICO APLIKE é indicado para aplicações interna e externa com durabilidade de
até 5 anos para superfícies planas e lisas. Ex: pontos de venda, displays , pôsteres, adesivação de
veículos como meio de divulgação de marcas e produtos; 

A superfície de aplicação deve ser plana, lisa e limpa, livre de gordura; 

Deve ser feita a limpeza da superfície a ser aplicada com água e sabão e em seguida desengraxante
para remover resíduos de graxa e silicone. Recomenda-se o uso de álcool isopropílico. 

O local de trabalho deve estar sempre limpo, evitando assim o contato direto com poeira; 
Antes da impressão manusear o produto com luvas de látex (tipo cirúrgica), pois o contato com
mãos sujas como: suor, cremes, graxas ou produtos gordurosos poderão danificar o tratamento
aplicado na superfície do produto. Este efeito muitas vezes será perceptível somente após realizada a
impressão; 

Após impresso proporciona excelente definição de imagem, nitidez e fidelidade das cores,
apresentando alto impacto visual; 
Este produto é fornecido na largura de 1220mm para minimizar o número de emendas do trabalho e
com certeza viabilizará os projetos de sinalização; 

Por se tratar de um vinil polimérico, possui resistência à intempéries, garantindo a durabilidade da
mídia durante o tempo de exposição. 

O aplicador deve ter a habilidade e paciência no caso de adesivação em veículos, pois dele depende
a continuidade e o sucesso de todo o projeto desde a criação, recorte e impressão até a finalização
do trabalho destinado à sinalização em comunicação visual. 
Em aplicações à seco é preciso muito cuidado e atenção, pois este método não permite falhas, como
encaixe das imagens e medida certa quando houver emendas de sobreposição. 

Para aplicações com água, deve-se utilizar o mínimo de água possível e com o auxílio de um
borrifador, borrifar água sobre a superfície a ser aplicada e espatular imediatamente sobre o vinil, na
direção do centro para as extremidades, removendo-se todo o excesso de água, evitando as
formações de bolhas. Estes cuidados devem-se ao fato de se tratar de um adesivo acrílico aquoso,
ou seja, sensível à água. 
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No caso de veículos que apresentam superfícies irregulares e curvas acentuadas, o produto deve ser
acomodado, nunca moldado ou esticado, pois o vinil calandrado possui efeito memória. NÃO
aconselhamos o uso do soprador térmico, pois comprometerá a durabilidade do produto acelerando
seu processo de envelhecimento, podendo ocorrer rachaduras devido ao ressecamento do vinil. 
Na presença de ângulos em direções opostas e depressão, deve-se optar por recortar com estilete e
não adesivar a área em profundidade. 

Veículos com curvas compostas e baixos relevos devem ser evitados. 

Sempre que necessário e principalmente em "cantos vivos" onde a ação do vento é mais agressiva, é
importante a utilização de alguma resina existente no mercado ou cera automotiva para evitar o
contato direto com a umidade e reforçar a aderência total do vinil, evitando-se o descolamento
parcial (bordas). 

Em veículos devem ser tomados cuidados com relação à pintura. Esta deve estar apta a ancoragem
do vinil. 
Para veículos 0 Km ou com funilaria/pintura recente, circular com o veículo num período de
aproximadamente 20/30 dias, promovendo sua exposição ao sol, removendo qualquer presença de
cera do fabricante. 

A superfície do veículo deve estar com temperatura ambiente em local fresco e protegido de
umidade, evitando-se o uso do mesmo após a aplicação por 24/48 horas, o que garantirá total
adesão do vinil auto-adesivo. 
Por se tratar de um adesivo tipo permanente, deve-se tomar cuidado durante à remoção do auto-
adesivo para não danificar a pintura do veículo.

Para os resíduos de cola, deve-se utilizar removedores de cola (também facilmente encontrado no
mercado), evitando-se uso de produtos abrasivos como thinner, aguarrás, gasolina etc.

Quanto à armazenagem manter o produto após sua utilização sempre protegido, envolvido por
plástico polietileno em embalagem original, em local fresco e arejado, evitando a exposição direta de
umidade, sendo este um fator prejudicial ao produto.

Dados Técnicos

Produto: APLIMAGE POLIMÉRICO (Impressão digital – Tinta Solvente - Piezoelétrico - Impressoras
Vutek)

Código/Largura: 4101.41 / 1220mm

Dados Técnicos:

Construção
Frontal: Filme de PVC Polimérico Branco, espessura 0,10 mm.
Adesivo: Emulsão acrílica tipo permanente em meio aquoso.

Protetor: Papel Branco tipo Couchê, 140 g/m2 tratado
de um lado com material anti-aderente.

Propriedades Físicas
Gramatura Média Aplicada: 25,0 g/m²
Padrão: 25,0 g/m² + ou - 2 g/m²
Método: Extração
Avaliação: Média arimética de no mínimo 5 determinações

Adesividade (n/m): Metodologia
Adesividade Média: 315.0 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

FINAT – FTM 1

Coesão (Shear) - Metodologia
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Coesão (Shear): 3 horas. Padrão 3 horas.
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: 200.0 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

FINAT – FTM 9

Utilização:

Indicado para o mercado de sinalização e confecção de mídias impressas digitalmente (tinta solvente
- piezoelétrico), pelos equipamentos VUTEK , para uso e interno e externo.

Ideal para aplicações em superfícies lisas e planas.

Tempo de vida:

Durabilidade para aplicação externa 5 anos, aplicação interna 6 anos e em estoque até 2 anos.

Formato: Bobinas de 1220mm x 50m.

Nota:

1 - A garantia da durabilidade dos Vinis Auto – Adesivos Aplike só terão efeito se os produtos forem
aplicados corretamente conforme normas contidas em nossos sites: www.aplike.com.br ou
www.aplikeonline.com.br , no link "manuais de utilização". 

2 - A garantia dos produtos, no que se referem ao tempo estocagem (2 anos) , devem ser
observadas as condições de armazenagem, como ambiente isento de alta umidade ou de elevações
de temperatura, ou ainda em lugares onde a variação ambiental são muito bruscas.

Responsável,
Enga. Luana M. C. C. Mattos
Processo e Controle de Qualidade


