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14.06.2021 TARTALOMJEGYZÉK

A termék nevére kattintva az adott 
oldalra ugrik

szín felület, 
ragasztó

1.1 NYOMTATHATÓ ANYAGOK — papírok

1.1.1 myMEDIA 6050 Semi-Photo WG     

1.1.1 myMEDIA 6052 Semi-Photo WS     

1.1.2 myMEDIA 6102 Poster Paper WS      

1.1.3 myMEDIA 6202 Whiteback WS      

1.1.4 CreatorUrban Whiteback WM     

1.1.5 myMEDIA 6302 Blueback WS      

1.1.6 CreatorUrban Blueback WS      

1.2 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — hosszú élettartamú, 3D, öntött fóliák

1.2.1 AveryDennison MPI1105 EA RS WG,PG, BF      

1.2.2 Metamark MetaCast MDC WG,PG, BF      

1.2.3 Avery Dennison MPI1105 SM WG,PG, BF      

1.2.4 Metamark MetaWrap MD-X WG,PG, BF     

1.2.5 Avery Dennison MPI1104 EA WG,PG, BF      

1.2.6 Avery Dennison MPI1104 WG,PG      

1.2.7 Avery Dennison MPI1106 WG,EPG,BF      

1.3 NYOMTATHATÓ ANYAGOK — középes élettartamú, 2D, polimer fóliák

1.3.1 Metamark MD5 WG,P     

1.3.1 Metamark MD5-B WG,PG      

1.3.1 Metamark MD5A-B WG,PG,BF      

1.3.1 Metamark MD5-HB WG,EPG      

1.3.2 Avery Dennison MPI 2000 HOP WG,P      

1.3.2 Avery Dennison MPI 2001 HOP WG,R      

1.3.3 Avery Dennison MPI 2040 TG,P     

1.3.3 Avery Dennison MPI 2041 TG,R     

1.3.4 Avery Dennison MPI 2006HOP WG,EP     

1.3.5 Avery Dennison MPI 2800 HOP WG,P      

1.3.6 Avery Dennison MPI 2804 EA WG,PG,BF      

1.3.7 Metamark Mdi-A WG,PG,BF      

1.3.8 myMEDIA 1200 PolyVinyl TG,P      

1.3.8 myMEDIA 1210 PolyVinyl TM,P      

1.3.8 myMEDIA 1220 PolyVinyl WG,P     

1.3.8 myMEDIA 1222 PolyVinyl WG,PG     

1.3.8 myMEDIA 1224 PolyVinyl WG,PG,BF      

1.3.9 myMEDIA 1829 Hot'n'Ice WG,SP     
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1.4 NYOMTATHATÓ ANYAGOK — rövid élettartamú, 1D, monomer fóliák

1.4.1 myMEDIA 1320 MonoVinyl 80 WG,P     

1.4.1 myMEDIA 1333 MonoVinyl 80 WM,RG       

1.4.2 myMEDIA 1360 MonoVinyl 100 WG,P     

1.4.2 myMEDIA 1361 MonoVinyl 100 WG,R      

1.4.2 myMEDIA 1362 MonoVinyl 100 WG,PG      

1.4.2 myMEDIA 1370 MonoVinyl 100 WM,P     

1.4.3 myMEDIA 1309 QuickDot TG,BF     

1.4.3 myMEDIA 1339 QuickDot WM,BF     

1.4.4 myMEDIA 1364 Opaque WG,P,BF      

1.4.5 Avery Dennison MPI3000 HOP WG,P      

1.4.5 Avery Dennison MPI3001 HOP WG, R      

1.4.5 Avery Dennison MPI3020 HOP WM,P      

1.4.5 Avery Dennison MPI3021 HOP WM,R      

1.4.5 Avery Dennison MPI3004 HOP EA WG,P,BF      

1.4.5 Avery Dennison MPI3024 HOP EA WM,P,BF      

1.4.5 Avery Dennison MPI3041 TG,R      

1.5 NYOMTATHATÓ ANYAGOK — one way vision

1.5.1 panoRama Innova UV sorozat WM,R      

1.5.2 myMEDIA 1642 One Way Pro WG,R      

1.5.3 myMEDIA 1643 One Way Eco WG,R      

1.6 NYOMTATHATÓ ANYAGOK — üvegfóliák

1.6.1 panoRama Cast TG,P      

1.6.2 myMEDIA 1707 Flatgrip clear TG,UR       

1.6.2 myMEDIA 1727 Flatgrip white WS,UR        

1.6.3 Avery Dennison SF100 TG,R    

1.7 NYOMTATHATÓ ANYAGOK — falfóliák

1.7.1 Metamark WallArt Artisan WT,P, BF       

1.7.1 Metamark WallArt SandTex WT,P, BF       

1.7.2 Avery Dennison MPI 8726 Canvas WT, EP      

1.7.2 Avery Dennison MPI 8726 Stone WT, EP      

1.7.2 Avery Dennison MPI 8726 Stucco WT, EP      

1.7.3 Mactac WallWrap WW100 WG,EPG      

1.7.4 Mactac WallWrap WW300 WM,EPG        

1.7.5 myMEDIA 4520 MagicTex WT,R      

1.8 NYOMTATHATÓ ANYAGOK — padlófóliák

1.8.1 TexWalk WT,P         

1.8.2 Metamark MetaWalk WT,P,BF       

1.8.3 Avery Dennison MPI 6021 WT,R,       

1.8.4 ASLAN DFP46 WrapTheStreet WG        

1.9 NYOMTATHATÓ ANYAGOK — display fóliák

1.9.1 Avery Dennison MPI 2150 WS,P       

1.9.2 Metamark MDT Translucent WS,P       

1.9.3 myMEDIA 2127 Backlit PET WS       

1.9.4 myMEDIA 2126 Backlit PET WS       

1.9.5 myMEDIA 2115 RollUp PET WM       

1.9.6 myMEDIA 2125 RollUp PET WM       
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1.10 NYOMTATHATÓ ANYAGOK — bannerek, mesh hálók

1.10.1 myMEDIA 3050 Frontlit Pro WM     

1.10.2 myMEDIA 3051 Frontlit Eco WM      

1.10.3 myMEDIA 3262 Blockout Pro WM       

1.10.4 myMEDIA 3451 Backlit Pro WM        

1.10.5 myMEDIA 3620 Mesh Liner FR WM      

1.10.6 myMEDIA 3830 Multitex WM       

1.10.6 myMEDIA 3836 Multitex greyback WM        

1.10.7 Ferrari Decolit 251 WM      

1.11 NYOMTATHATÓ ANYAGOK — textilek

1.11.1 myMEDIA 4132 Artist Canvas WM      

1.11.2 myMEDIA 4123 Prod. Canvas WM      

1.11.3 JM Mediatex TROJA WM      

1.11.4 JM Mediatex PRESTO FR WM       

1.11.5 JM Mediatex GREYBACK WM       

1.11.6 JM Mediatex AIR WM       

1.11.7 JM Mediatex Wall Cover Textile WM,P     

1.11.8 Mirror Flag WM    

1.12 NYOMTATHATÓ ANYAGOK — flex- és flock fóliák

1.12.1 Poli-Flex 4025 Ultimate Print WM     

1.12.2 Poli-Flex Print Soft 4030 Matt WM     

1.12.3 Poli-Flex 4033 U.Print S.soft WM     

1.12.4 Poli-Flex 4034 U. Print Tr.. Soft TM   

1.12.5 Poli-Flex 4035 U. Print Nylon WM    

1.12.6 Poli-Flex 4036 T. Print Mat WM     

1.12.7 Poli-Flex 4625 Clear Printable TM   

1.12.8 Poli-Flex 4010-S Blockout WM     

1.12.9 SISER Colorprint PU Extra Matt WM     

1.12.10 SISER Colorprint PU WM     

1.12.11 SISER Soft Print Color Matt WM    

1.12.12 SISER Sublithin Matt LT WM     

1.12.13 SISER JetFlock WM    
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2.1 LAMINÁLÓFÓLIÁK — hosszú élettartamú, 3D, öntött laminálók

2.1.1 MetaGuard MGC Gloss G,P 

2.1.1 MetaGuard MGC Matt M,P 

2.1.2 MetaGuard-X Gloss G.P    

2.1.2 MetaGuard-X Matt M.P    

2.1.3 Avery Dennison DOL 1460 Z  Gloss G.P 

2.1.3 Avery Dennison DOL 1480 Z  Matt M,P 

2.2 LAMINÁLÓFÓLIÁK — középes élettartamú, 2D, polimer laminálók

2.2.1 MetaGuard UV705 Gloss G,P 

2.2.1 MetaGuard UV702 Gloss G,P 

2.2.2 MetaGuard MGi Gloss G,P 

2.2.3 myMEDIA 1200 Gloss G,P 

2.2.3 myMEDIA 1210 Matt M,P 

2.2.4 Mactac LF 9700 UV Gloss G,E 

2.2.4 Mactac LF 9700 UV Matt M,E 

2.2.5 Avery Dennison DOL 2460  Gloss G,P 

2.2.5 Avery Dennison DOL 2470 Lustre L,P 

2.2.5 Avery Dennison DOL 2480 Matt M,P 

2.2.6 Avery Dennison DOL 2860 Gloss G,P 

2.2.6 Avery Dennison DOL 2880 Matt M,P 

2.3 LAMINÁLÓFÓLIÁK — rövid élettartamú, 1D, monomer laminálók

2.3.1 myMEDIA 5380 Gloss G,P 

2.3.1 myMEDIA 5381 Matt M,P 

2.3.2 Avery Dennison DOL 3460 G,P 

2.3.2 Avery Dennison DOL 3470 L,P 

2.3.2 Avery Dennison DOL 3480 M,P 

2.4 LAMINÁLÓFÓLIÁK — padlólaminálók

2.4.1 myMEDIA 5574 FloorLam  R11 MT  

2.4.2 Poli-Lux Floor 101 R9 MT 

2.4.3 myMEDIA 5513 FloorLam R9 MT 

2.4.4 ASLAN MP 326 Outdoor Floor Pr MT  

2.5 LAMINÁLÓFÓLIÁK — design & interior laminálók

2.5.1 Metamark MetaGuard Decor sorozat MT,P   

2.5.2 Mactac PERMAfun Brushed Metal MT,E   

2.6 LAMINÁLÓFÓLIÁK — antigraffiti fóliák

2.6.1 ASLAN CB 90 Clearboard G   

2.6.2 Mactac LUV7036 G   

2.7 LAMINÁLÓFÓLIÁK — kétoldalas ragasztófilm, mountingfilm

2.7.1 myMEDIA 5710 Mounting Film Tr, P/P  
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3.1 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — car wrapping (színes fóliák)

3.1.1 Avery Dennison SWF Gloss C,P,BF  

3.1.2 Avery Dennison SWF Satin C,P,BF  

3.1.3 Avery Dennison SWF Matt C,P,BF  

3.1.4 Avery Dennison SWF SatinMetal C,P,BF  

3.1.5 Avery Dennison SWF GlossMetal C,P,BF  

3.1.6 Avery Dennison SWF MattMetal C,P,BF  

3.1.7 Avery Dennison SWF Pearl C,P,BF  

3.1.8 Avery Dennison SWF Diamond C,P,BF  

3.1.9 Avery Dennison SWF ColorFlow C,P,BF  

3.1.10 Avery Dennison SWF Extreme Tex C,P,BF  

3.1.11 Metamark Colour Change C,P,BF  

3.1.12 Avery Dennison Conform Chrome C,P,BF   

3.1.13 Avery Dennison S. Protection Film CT, P  

3.1.14 Avery Dennison Pure Defense PVC KT, P  

3.1.15 Avery Dennison 7554 Ext. Blockout KT, P  

3.2 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — opak és translucent színes fóliák

3.2.1 Avery Dennison 900 Super Cast C, P, 

3.2.2 MACal 9800 CAST C,P 

3.2.3 Avery Dennison 800 Premium Cast C,P 

3.2.4 Avery Dennison 777 Cast Film C,P 

3.2.5 Metamark M7 MetaScape C,P,BF 

3.2.6 Metamark M7 sorozat C,P 

3.2.7 Avery Dennison 700 Premium Film C,P 

3.2.8 Avery Dennison 500 Event Film C,P 

3.2.9 Avery Dennison 1200 Bannerfilm C,R 

3.2.10 Avery Dennison 4500 Translucent C,P  

3.3 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — üvegdekorok

3.3.1 Avery Dennison Etched Glass T,P  

3.3.2 MetamarkEtch Glass MetaScape T,P,BF      

3.3.3 Metamark Opal Haze MetaScape T,P,BF      

3.3.4 MetamarkEtch Glass Film T,P      

3.3.5 Metamark Opal Haze T,P      

3.3.6 myMEDIA 7502 Gold Frosted T,P      

3.3.7 myMEDIA 7504 Silver Crystal QA T,P, BF  

3.3.8 ASLAN DFL 300 PrintEtched D.A. T,P, BF      

3.3.9 ASLAN EL 300 Etched D.A. T,P, BF  

3.3.10 Avery Dennison Crystal / Dusted T,P  

3.3.11 Mactac Glass Decor Frosted/Dusted T,P   

3.4 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — fluoreszkáló, neon fóliák

3.4.1 Avery Dennison V-4000E 6,P  

3.4.2 Avery Dennison V-4000 4,P  

3.4.3 MAClite 5700 P 

3.4.4 Avery Dennison V-6700B 3P 

3.4.5 Mactac 8000 Fluor 3P 
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3.5 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — effektfóliák
3.5.1 ASLAN SE 75 MirrorEffect SG,P    

3.5.2 ASLAN CA 30 PrintMetal 2,P        

3.5.3 r.tape VinylEfx Durable Outdoor 26, P        

3.5.4 Avery Dennison GOLD / SILVER 2,P    

3.6 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — memoboard fólák
3.6.1 ASLAN BB 910 Blackboard KM,P     

3.6.2 ASLAN CR 62 Blackboard KM,P      

3.6.3 ASLAN CB 90 Clearboard TG,P   

3.6.5 ASLAN FF 490 FerroSoft Whiteb. WM,P  

3.6.4 ASLAN WBL 995 Whiteboard DA WM,G,BF   

3.7 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — vas és mágnestartalmú fóliák
3.7.1 ASLAN MT 400 AM,P   

3.7.2 myMEDIA 7614 MagneStick BM,P  

3.7.3 ASLAN FF 410 FerroSoft BM,P   

3.7.4 myMEDIA 7684 FerroStick AM,P  

3.7.5 myMEDIA 7628 Magnetic Film WM    

3.7.6 myMEDIA 7625 Magnetic Film WM    

3.7.7 ASLAN  FP 180 PET FerroPaper WM      

3.7.8 myMEDIA 7663 FerroPrint WM      

3.8 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — maszkfóliák
3.8.1 ASLAN S 41 WallMask UM,R   

3.8.2 Mactac MACmask 84.817 UM,R 

3.8.3 Poli-Tape Poli-Mask 262 UM,R   

3.9 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — színes flex és flock fóliák
3.9.1 Poli-Flex Premium 

3.9.2 Poli-Flex Turbo 

3.9.3 Poli-Flex Blockout Soft 

3.9.4 Poli-Flex Nylon/ Poli-Flex Nylon Reflex Eco 

3.9.5 Poli-Flex Pearl Glitter 

3.9.6 POLI-FLEX 4781 REFLEX SILVER 3M 

3.9.7 Siser Brick 

3.9.8 Siser Glitter2 

3.9.9 Siser HI-5 

3.9.10 Siser P.S. FILM 

3.9.11 Siser P.S. Strech 

3.9.12 Siser Stripflock Pro 
3.10 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — applikáló fóliák

3.10.1 POLI-TACK 860 low
3.10.1 POLI-TACK 870 medium
3.10.2 Siser T.T.D. Application Tape medium
3.10.3 Poli-Tape PT 160 medium
3.10.3 Poli-Tape PT 165 medium
3.10.4 r.tape ApliTape 4075 high
3.10.5 r.tape ApliTape 4075 RLA high
3.10.5 r.tape ApliTape 4050  RLA medium
3.10.6 r.tape 4760 medium
3.10.6 r.tape 4761 high
3.10.6 r.tape 4775 high
3.10.6 r.tape 4750 medium
3.10.7 r.tape Clear Choice 60 low
3.10.7 r.tape Clear Choice 75 high
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4.1 KIEGÉSZÍTŐTERMÉKEK — roll-up szerkezetek, megállítótáblák

4.1.1 Roll-UP Luxury

4.1.2 Roll-UP Mosquito2

4.1.3 Roll-UP Budget2

4.1.4 Megállítótábla A1

4.2 KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK — tisztító és ápolószerek

4.2.1 Metamark Adhesive Remover

4.2.2 Avery Dennison Adhesive Remover

4.2.3 Metamark Surface Cleaner

4.2.4 Avery Dennison Surface Cleaner

4.2.5 Avery Dennison Wrap Care

4.2.6 Avery Dennison Edge Sealer

4.3 KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK — vágás, applikálás

4.3.1 Metamark Application Fluid

4.3.2 Avery Dennison Application Gel

4.3.3 Metamark Squeeguee Hard Purple

4.3.4 Avery Dennison Rakel

4.3.5 Metamark Magnets

4.3.6 Metamark Guard Knife

4.3.7 Avery Dennison NT-Cutter

4.3.8 Avery Dennison pengetartó és törő doboz

4.3.9 Olfa Stainless Steel Klingenbox 45°

4.3.10 Avery Dennison kesztyű

4.3.11 Öngyógyuló vágóalátét

4.3.12 Vonalzók

4.3.13 Siser Weeder

4.3.14 WrapCut

4.3.15 myMEDIA TexTape

4.3.16 myMEDIA 5840 Banner Tape

4.4 KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK — konfekcionálás, tárolás

4.4.1 Ringli

4.4.2 SpeedClips



NYOMTAHATÓ ANYAGOK — papírok

 1.1.1

myMEDIA 6050 Semi-Photo Paper
fotópapír fényes vagy selyemfényű felülettel, 200 g/m2

Anyag: selyemfényű vagy fényes, fotópapír, speciális bevonattal (PE), 200 g/m2

selyemfényű: MY 6052
fényes: MY 6050

Opacitás: > 91%
Fehérség (CIE): 135
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Laminálás: hideg vagy meleg laminálóval
Felhasználás: fotók, poszterek, POS, minőségi garfikák (beltéri felhasználásra)

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY6050/1067-50 fehér, fényes Bécs 1067 50 tekercs

MY6050/1372-50 fehér, fényes Bécs 1372 50 tekercs

MY6050/1524-50 fehér, fényes Bécs 1524 50 tekercs

MY6052/1067-50 fehér, selyemfényű Bécs 1067 50 tekercs

MY6052/1372-50 fehér, selyemfényű Bécs 1372 50 tekercs

MY6052/1524-50 fehér, selyemfényű Bécs 1524 50 tekercs



NYOMTAHATÓ ANYAGOK — papírok

 1.1.2

myMEDIA 6102 Poster Paper Pro
poszterpapír vízálló, matt felülettel, 200 g/m2

Anyag: fehér, matt speciális bevontú, vízálló poszterpapír, 200 g/m2, 

Opacitás: > 98% /száraz/
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Megjegyzés: ragasztáskor 1%-os zsugorodással kell számolni hossz- és keresztirányban
Felhasználás: poszterek, POS, plakátok kül és beltéren, (10 hétnél hosszabb kültéri felhasználás esetén 

laminálni kell) 

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY6102/1067-30 fehér, matt Bécs 1067 30 tekercs

MY6102/1372-30 fehér, matt Bécs 1372 30 tekercs

MY6102/1626-30 fehér, matt Bécs 1626 30 tekercs



NYOMTAHATÓ ANYAGOK — papírok

 1.1.3

myMEDIA 6202 Whiteback Pro plakátpapír
poszter és plakátpapír, matt, 140 g/m2

Anyag: fehér, matt, vízálló papír (barrier mázolású), 140 g/m2

Opacitás: > 95% /száraz/
Nedves nyúlás: 0,5% hossz- , 3,5% kereszt szálirányban
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent,  (UV- festék: festék tapadási teszt végzése javasolt)
Megjegyzés: javasoljuk, hogy a ragasztót (pl. Henkel UST 2500N Zellura vagy Bacoplate Bacocell) az alpra vigye fel 

ragasztás előtt a nyomatokat legfeljebb 15 percig áztassa vízben, és 72 órán belül ragassza fel
Felhasználás: plakátok kül és beltéren, poszterek, POS

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY6202/1270-50 fehér, matt Bécs 1270 50 tekercs

MY6202/1372-50 fehér, matt Budapest 1372 50 tekercs

MY6202/1626-50 fehér, matt Bécs 1626 50 tekercs



NYOMTAHATÓ ANYAGOK — papírok

 1.1.4

CreatorUrban Whiteback 
poszterpapír, vízálló matt felülettel, 150 g/m2 és 200g/m2

Anyag: fehér, matt, egyoldalon mázolt vízálló papír, 150 és 200 g/m2

Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Felhasználás: plakátok kül és beltéren, poszterek, POS

cikkszám szín g/m2 raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

CUBL150/1067-100 matt, fehér 150 Budapest 1067 100 tekercs

CUB200/1372-100 matt, fehér 200 Budapest 1372 100 tekercs



NYOMTAHATÓ ANYAGOK — papírok

 1.1.5

myMEDIA 6302 Blueback Pro plakátpapír
kékhátú plakátpapír, selyemmatt, vízálló, 120 g/m2

Anyag: egyoldalon matt, mázolt, vízálló (barrier mázolású), kékhátú papír, 120 g/m2

Opacitás > 98% /száraz/
Nedves nyúlás: 0,5% hossz- , 3,5% kereszt szálirányban
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent,  (UV- festék: festék tapadási teszt végzése javasolt)
Nyomtatási oldal: külső
Megjegyzés: ragasztáskor 1%-os zsugorodással kell számolni hossz-és keresztirányban

javasoljuk, hogy a ragasztót (pl. Henkel UST 2500N Zellura vagy Bacoplate Bacocell) az alpra vigye fel 
ragasztás előtt a nyomatokat legfeljebb 15 percig áztassa vízben, és 72 órán belül ragassza fel

Felhasználás: kül- és beltéri óriásplakátok

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY6302/1067-50 fehér, selyemmatt Budapest 1067 50 tekercs

MY6302/1270-50 fehér, selyemmatt Bécs 1270 50 tekercs

MY6302/1372-50 fehér, selyemmatt Budapest 1372 50 tekercs

MY6302/1626-50 fehér, selyemmatt Budapest 1626 50 tekercs



NYOMTAHATÓ ANYAGOK — papírok

 1.1.6

CreatorUrban Blueback
kékhátú plakátpapír, matt, 115 g/m2

Anyag: egyoldalon mázolt, matt fehér, 115 g/m2

Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Felhasználás: kül- és beltéri óriásplakátok

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

CUB115/1270-100 fehér, matt Budapest 1270 100 tekercs

CUB115/1372-100 fehér, matt Budapest 1372 100 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — hosszú élettartamú, 3D, öntött fóliák

 1.2.1

Avery Dennison MPI1105  Supercast Easy Apply RS
öntött, 3D fólia járműcsomagoláshoz, légcsatornás, EasyApply, 50 µm, (10 év)

Anyag: öntött PVC fólia,  fehér fényes 50 µm
Ragasztó: szürke permanens légcsatornás (Easy Apply RS), csúsztatható, újrapozicionálható, 

hosszan visszaszedhető
Hordozó: PE réteggel bevont, StaFlat papír,  155 g/m2

Élettartam (kültéri): 10 év, nyomatlanul
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Lamináló: Avery Dennison DOL 1460 Z, 1480 Z
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +80 oC
Applikálás: száraz (nedves applikálás nem ajánlott!)
Felhasználás: járműcsomagolás, 3D applikációk konvex és konkáv felületekre, (3D tárgyakra)
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel 

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ADMPI1105EA/1370-25 fehér, fényes szürke, Easy Apply Bécs 1370 25 tekercs

ADMPI1105EA/1370-50 fehér, fényes szürke, Easy Apply Bécs 1370 50 tekercs

ADMPI1105EA/1520-25 fehér, fényes szürke, Easy Apply Bécs 1520 25 tekercs

ADMPI1105EA/1520-50 fehér, fényes szürke, Easy Apply Bécs 1520 50 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — hosszú élettartamú, 3D, öntött fóliák

 1.2.2

Metamark MetaCast MDC
öntött 3D fólia járműcsomagoláshoz MetaGlide ragasztóval, 50 µm, (10 év)

Anyag: öntött PVC fólia, 50 µm
Ragasztó: MetaGlide mikro légcsatornás, oldószerbázisú akril, szürke, újrapozicionálható
Hordozó: struktúrált, PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140 g/m2

Élettartam (kültéri): 10 év, nyomatlanul
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Lamináló: MetaGuard MGC Gloss, MetaGuard MGC Matt
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +5 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +110 oC
Applikálás: száraz (nedves applikálás nem ajánlott!)
Felhasználás: járműcsomagolás, 3D applikációk konvex és konkáv felületekre, statikus 3D tárgyakra

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MKMDC/1370-25 fehér, fényes MetaGlide, szürke Bécs 1370 25 tekercs

MKMDC/1370-50 fehér, fényes MetaGlide, szürke Bécs 1370 50 tekercs

MKMDC/1600-25 fehér, fényes MetaGlide, szürke Bécs 1600 25 tekercs

MKMDC/1600-50 fehér, fényes MetaGlide, szürke Bécs 1600 50 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — hosszú élettartamú, 3D, öntött fóliák

 1.2.3

Avery Dennison MPI1105  Speedmaster 
öntött, 3D fólia járműcsomagoláshoz, légcsatornás, EasyApply, 50 µm, (10 év)

Anyag: öntött PVC fólia,  fehér fényes 50 µm
Ragasztó: szürke permanens légcsatornás (Easy Apply), újrapozicionálható
Hordozó: PE réteggel bevont, StaFlat papír,  155 g/m2

Élettartam (kültéri): 10 év, nyomatlanul
Nyomtatás: inkjet: latex, eco-solvent, UV- festék
Lamináló: Avery Dennison DOL 1460 Z, 1480 Z
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +80 oC
Applikálás: száraz (nedves applikálás nem ajánlott!)
Felhasználás: járműcsomagolás, 3D applikációk konvex és konkáv felületekre, statikus 3D tárgyakra
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel 

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ADMPI1105SP1370-25 fehér, fényes szürke, Easy Apply Bécs 1370 25 tekercs

ADMPI1105SP1370-50 fehér, fényes szürke, Easy Apply Bécs 1370 50 tekercs

ADMPI1105SP1520-25 fehér, fényes szürke, Easy Apply Bécs 1520 25 tekercs

ADMPI1105SP1520-50 fehér, fényes szürke, Easy Apply Bécs 1520 50 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — hosszú élettartamú, 3D, öntött fóliák

 1.2.4

Metamark MetaWrap MD-X
cylinder cast, mikro-légcsatornás járműcsomagoló fólia, 50 µm, (7 év)

Anyag: cylinder cast PVC fólia, 50 µm
Ragasztó: MetaScape (légcsatornás), permanens, oldószerbázisú akril, szürke (blockout)
Hordozó: strukturált, PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140g/m2

Élettartam (kültéri): 7 év, nyomatlanul
Nyomtatás: inkjet: solvent, eco-solvent, latex, (HP által tesztelve és tanúsítva),  (UV- festék nem alkalmas!)
Lamináló: MetaGuardX Gloss, MetaGuardX Matt
Applikálás: száraz (nedves applikálás nem ajánlott!)
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +5 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +110 oC
Felhasználás: járműcsomagolás, 3D applikációk enyhén ívelt peremekre, kiszögellésekre
Tanúsítvány: HP tanúsítvány

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MKMDX/1370-25 fehér, fényes MetaScape, szürke Budapest 1370 25 tekercs

MKMDX/1370-50 fehér, fényes MetaScape, szürke Bécs 1370 50 tekercs

MKMDX/1600-25 fehér, fényes MetaScape, szürke gyár 1600 25 tekercs

MKMDX/1600-50 fehér, fényes MetaScape, szürke gyár 1600 50 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — hosszú élettartamú, 3D, öntött fóliák

 1.2.5

Avery Dennison MPI1104 Easy Apply
öntött, 3D fólia járműcsomagoláshoz, légcsatornás, EasyApply, 50 µm, (7 év)

Anyag: öntött PVC fólia,  fehér fényes 50 µm
Ragasztó: szürke permanens légcsatornás (Easy Apply), újrapozicionálható
Hordozó: Easy Apply liner
Élettartam (kültéri): 7 év, nyomatlanul
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Lamináló: Avery Dennison DOL 1460 Z, 1480 Z
Applikálás: száraz (nedves applikálás nem ajánlott!)
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +80 oC
Felhasználás: járműcsomagolás, 3D applikációk konvex és konkáv felületekre, statikus 3D tárgyakra
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel 

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ADMPI1104EA/1370-25 fehér, fényes szürke, Easy Apply Bécs 1370 25 tekercs

ADMPI1104EA/1370-50 fehér, fényes szürke, Easy Apply Bécs 1370 50 tekercs

ADMPI1104EA/1520-25 fehér, fényes szürke, Easy Apply Bécs 1520 25 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — hosszú élettartamú, 3D, öntött fóliák

 1.2.6

Avery Dennison MPI1104
öntött, 3D fólia járműcsomagoláshoz, 50 µm, (7 év)

Anyag: öntött PVC fólia,  fehér fényes 50 µm
Ragasztó: szürke permanens, újrapozicionálható
Hordozó: staflat liner
Élettartam (kültéri): 7 év, nyomatlanul
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Lamináló: Avery Dennison DOL 1460 Z, 1480 Z
Applikálás: száraz
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +80 oC
Felhasználás: járműcsomagolás, 3D applikációk konvex és konkáv felületekre, statikus 3D tárgyakra
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel 

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ADMPI1104/1370-25 fehér, fényes szürke, légcsatornás Bécs 1370 25 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — hosszú élettartamú, 3D, öntött fóliák

 1.2.7

Avery Dennison MPI1106 Apolar Hi-Tack Easy Apply
öntött, 3D fólia járműcsomagoláshoz, HI-Tack, légcsatornás, EasyApply, 50µm, (7 év)

Anyag: öntött PVC fólia,  fehér fényes 50 µm
Ragasztó: szürke Hi-Tack, apoláris felületekhez, légcsatornás (Easy Apply)
Hordozó: Easy Apply liner
Élettartam (kültéri): 7 év, nyomatlanul
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Lamináló: Avery Dennison DOL 1460 Z, 1480 Z
Applikálás: száraz (nedves applikálás nem ajánlott!)
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +80 oC
Felhasználás: 3D applikációk apolárils felületekre, mint polipropilén, polietilén, poliuretán
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel 

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ADMPI1106EA/1370-25 fehér, fényes szürke, Easy Apply Bécs 1370 25 méter



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — középes élettartamú, 2D, polimer fóliák

 1.3.1

Metamark MD5
polimer, hengerelt fólia, 70µm, (7 év)

Anyag: polimerrel lágyított hengerelt PVC fólia, 70 µm
Ragasztó: MKMD5: víztiszta, permanens, oldószerbázisú akril

MKMD5B: szürke (blockout), permanens, oldószerbázisú akril
MKMD5AB: MetaScape (légcsatornás), szürke (blockout), permanens, oldószerbázisú akril
MKMD5HB: szürke, extra permanens (HighTack), oldószerbázisú akril

Hordozó: PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140 g/m2

Élettartam (kültéri): 7 év nyomatlanul
Nyomtatás: inkjet: solvent, eco-solvent , UV- festék, latex, (HP által tesztelve és tanúsítva)
Lamináló: MetaGuard UV 705 Gloss, MetaGuard 702 Matt, MetaGuard Decor sorozat
Applikálás: száraz, nedves (MD5 AB-csak száraz!)
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +5 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +110 oC
Felhasználás: közepes és rövidtávú járműfeliratok, tartós kültéri reklámtáblák

MD5 HB :bonyolult, durva, érdes, apoláris felületek (PP, PE, sima beltéri falak, porfestett felületek)
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel, HP tanúsítvány (kivétel: MD5 HB, 

nincs HP által tanúsítva)

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MKMD5/1050-50 fehér, fényes permanens Bécs 1050 50 tekercs

MKMD5/1370-25 fehér, fényes permanens Bécs 1370 25 tekercs

MKMD5/1370-50 fehér, fényes permanens Bécs 1370 50 tekercs

MKMD5/1600-25 fehér, fényes permanens Bécs 1600 25 tekercs

MKMD5/1600-50 fehér, fényes permanens Bécs 1600 50 tekercs

MKMD5B/1050-50 fehér, fényes permanens szürke Bécs 1050 50 tekercs

MKMD5B/1370-25 fehér, fényes permanens szürke Bécs 1370 25 tekercs

MKMD5B/1370-50 fehér, fényes permanens szürke Bécs 1370 50 tekercs

MKMD5B/1600-25 fehér, fényes permanens szürke Bécs 1600 25 tekercs

MKMD5B/1600-50 fehér, fényes permanens szürke Bécs 1600 50 tekercs

MKMD5AB/1050-50 fehér, fényes légcsatornás szürke Bécs 1050 50 tekercs

MKMD5AB/1370-25 fehér, fényes légcsatornás szürke Bécs 1370 25 tekercs

MKMD5AB/1370-50 fehér, fényes légcsatornás szürke Bécs 1370 50 tekercs

MKMD5AB/1600-25 fehér, fényes légcsatornás szürke Bécs 1600 25 tekercs

MKMD5AB/1600-50 fehér, fényes légcsatornás szürke Bécs 1600 50 tekercs

MKMD5HB/1370-25 fehér, fényes extra permanens szürke Bécs 1370 25 tekercs

MKMD5HB/1600-25 fehér, fényes extra permanens szürke Bécs 1600 25 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — középes élettartamú, 2D, polimer fóliák

 1.3.2

Avery Dennison MPI 2000 HOP sorozat
opak, fehér, fényes polimer fólia, 80 µm, (7 év)

Anyag: opak, fehér, fényes, polimerrel lágyított, hengerelt PVC fólia, 80 µm, 
Ragasztó: MPI2000HOP: permanens

MPI2001HOP: visszaszedhető (2 évig ragasztómaradvány nélkül)
Hordozó: PE réteggel bevont, 140 g/m2

Élettartam (kültéri): 7 év nyomatlanul
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Lamináló: Avery Dennison DOL 2000, DOL6000
Applikálás: száraz, nedves
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -45 oC - +80 oC
Felhasználás: sík, és enyhén ívelt felületekre ajánlott, ablak-, padlógrafikák, járműdekorációk
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel 

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ADMPI2000H/1067-50 opak, fehér, fényes permanens Bécs 1067 50 tekercs

ADMPI2000H/1370-50 opak, fehér, fényes permanens Bécs 1370 50 tekercs

ADMPI2000H/1600-50 opak, fehér, fényes permanens Bécs 1600 50 tekercs

ADMPI2001H/1067-50 opak, fehér, fényes visszaszedhető Bécs 1067 50 tekercs

ADMPI2001H/1370-50 opak, fehér, fényes visszaszedhető Bécs 1370 50 tekercs

ADMPI2001H/1600-50 opak, fehér, fényes visszaszedhető Bécs 1600 50 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — középes élettartamú, 2D, polimer fóliák

 1.3.3

Avery Dennison MPI 2040 sorozat
polimer fólia 80 µm, (7 év)

Anyag: transzparens, fényes, polimerrel lágyított, hengerelt  PVC fólia, 80 µm
Ragasztó: MPI2040: permanens

MPI2041: visszaszedhető (2 évig ragasztómaradvány nélkül)
Hordozó: PE réteggel bevont, 140 g/m2

Élettartam (kültéri): 7 év nyomatlanul
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Lamináló: Avery Dennison DOL 2000
Applikálás: száraz, nedves
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -45 oC - +80 oC
Felhasználás: sík, és enyhén ívelt felületekre ajánlott, ablak-, padlógrafikák, járműdekorációk
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel 

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ADMPI2040/1067-50 transzparens, fényes permanens Bécs 1067 50 tekercs

ADMPI2040/1370-50 transzparens, fényes permanens Bécs 1370 50 tekercs

ADMPI2040/1600-50 transzparens, fényes permanens Bécs 1600 50 tekercs

ADMPI2041/1370-50 transzparens, fényes visszaszedhető Bécs 1370 50 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — középes élettartamú, 2D, polimer fóliák

1.3.4

Avery Dennison MPI 2006HOP High-Tack
opak, fényes, polimer fólia apoláris felületekre, 80 µm, (7 év)

Anyag: polimerrel lágyított, hengerelt PVC fólia, 80 µm, fehér, fényes
Ragasztó: extrapermanens, apoláris felületekre
Hordozó: PE réteggel bevont, StaFlat 145 g/m2

Élettartam (kültéri): 7 év nyomatlanul
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Lamináló: Avery Dennison DOL 2000, DOL2800, 
Applikálás: száraz, nedves
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -45 oC - +80 oC
Felhasználás: apoláris felületekre, mint polietilén, poliuretán, polipropilén
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel 

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ADMPI2006HO1370-50 opak, fehér, fényes High-Tack Bécs 1370 25 méter

ADMPI2006HO1370-50 opak, fehér, fényes High-Tack Bécs 1370 50 méter



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — középes élettartamú, 2D, polimer fóliák

 1.3.5

Avery Dennison MPI 2800 HOP 
fényes fehér polimer fólia 80 µm, (7 év)

Anyag: opak fényes fehér polimer fólia 80 µm
Ragasztó: transzparens, akril bázisú permanens
Hordozó: kaloiln bevonatú kraftpapír, 125 g/m2

Élettartam (kültéri): 7 év nyomatlanul
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Lamináló: Avery Dennison DOL 2800
Applikálás: száraz, nedves
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -45 oC - +80 oC
Felhasználás: sík, és enyhén ívelt felületekre, felülragasztásokhoz ajánlott
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel 

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ADMPI2800HO1067-50 fényes opak permanens Bécs 1067 50 tekercs

ADMPI2800HO1370-50 fényes opak permanens Bécs 1370 50 tekercs

ADMPI2800HO1600-50 fényes opak permanens Bécs 1600 50 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — középes élettartamú, 2D, polimer fóliák

 1.3.6

Avery Dennison MPI 2804 EA
fehér, fényes, polimer fólia  Easy Apply technológiával (légcsatornás ragasztóval), 75 µm, (7 év)

Anyag: polimerrel lágyított, hengerelt PVC fólia, 75 µm
Ragasztó: szürke permanens, légcsatornákkal
Hordozó: PE réteggel bevont, Staflat, 146 g/m2

Élettartam (kültéri): 7 év nyomatlanul
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Lamináló: Avery Dennison DOL 2000, DOL2800
Applikálás: száraz
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -45 oC - +80 oC
Felhasználás: sík, és enyhén ívelt felületekre ajánlott. Csak száraz applikáláshoz alkalmas.
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel 

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ADMPI2804EA1370-50 fehér, fényes szürke, perm., légcsat. Bécs 1370 50 tekercs

ADMPI2804EA1520-50 fehér, fényes szürke, perm., légcsat. Bécs 1520 50 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — középes élettartamú, 2D, polimer fóliák

 1.3.7

Metamark Mdi-A MetaScape
fehér, fényes, polimer fólia légcsatornás ragasztóval, 70 µm, (5 év)

Anyag: polimerrel lágyított, hengerelt PVC fólia, 70 µm
Ragasztó: légcsatornás (MetaScape), szürke, permanens, oldószerbázisú akril, 
Hordozó: PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140 g/m2

Élettartam (kültéri): 5 év nyomatlanul
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Lamináló: MetaGuard MGi
Applikálás: száraz
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +5 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +110 oC
Felhasználás: sík, és enyhén ívelt felületekre ajánlott
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel 

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MKMDIA/1050-50 fehér, fényes szürke légcsatornás Bécs 1050 50 tekercs

MKMDIA/1370-50 fehér, fényes szürke légcsatornás Bécs 1370 50 tekercs

MKMDIA/1600-50 fehér, fényes szürke légcsatornás Bécs 1600 50 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — középes élettartamú, 2D, polimer fóliák

 1.3.8

myMEDIA 1200 PolyVinyl sorozat
polimer fólia, 75µm, (5 év)

Anyag: polimerrel lágyított, hengerelt PVC, 75 µm
Ragasztó: myMEDIA 1200: víztiszta, fényes, permanens

myMEDIA 1210: víztiszta, matt, permanens
myMEDIA 1220: fényes, fehér, permanens
myMEDIA 1222: fényes, fehér, szürke permanens
myMEDIA 1224: fényes, fehér, permanens, Qiuck Apply (légcsatornás)

Hordozó: PE réteggel bevont kraft, 140 g/m2

Élettartam (kültéri): 5 év (nyomatlanul)
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Lamináló: myMEDIA 1200 és myMedia 1210 lamináló fóliaként is használható
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +90 oC
Felhasználás: sík és enyhén ívelt felületekre

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY1200/1050-50 víztiszta fényes permanens Budapest 1050 50 tekercs

MY1200/1372-50 víztiszta fényes permanens Budapest 1372 50 tekercs

MY1200/1600-50 víztiszta fényes permanens Bécs 1600 50 tekercs

MY1210/1050-50 víztiszta matt permanens Budapest 1050 50 tekercs

MY1210/1372-50 víztiszta matt permanens Budapest 1372 50 tekercs

MY1210/1600-50 víztiszta matt permanens Bécs 1600 50 tekercs
Buda

MY1220/1050-50 fehér fényes permanens Budapest 1050 50 tekercs

MY1220/1372-50 fehér fényes permanens Budapest 1372 50 tekercs

MY1220/1600-50 fehér fényes permanens Bécs 1600 50 tekercs

MY1222/1050-50 fehér fényes permanens szürke Bécs 1050 50 tekercs

MY1222/1372-50 fehér fényes permanens szürke Bécs 1372 50 tekercs

MY1222/1600-50 fehér fényes permanens szürke Bécs 1600 50 tekercs

MY1224/1050-50 fehér fényes permanens, légcsat. Budapest 1050 50 tekercs

MY1224/1372-50 fehér fényes permanens, légcsat. Budapest 1372 50 tekercs

MY1224/1600-50 fehér fényes permanens, légcsat. Bécs 1600 50 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — középes élettartamú, 2D, polimer fóliák

 1.3.9

myMEDIA 1829 Hot'n'Ice
polimerfólia szélsőséges applikálási körülményekhez, 100 µm (5 év)

Anyag: polimerrel lágyított, hengerelt PVC, 100 µm, fehér, félfényes
Ragasztó: speciális semi-permanens, oldószerbázisú akril, 6 hónapon belül tisztán eltávolítható
Hordozó: PE réteggel bevont kraft, 125 g/m2

Élettartam (kültéri): 5 év (nyomatlanul)
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Lamináló: myMEDIA1200, myMEDIA1210
Applikálás: száraz, nedves (nedves applikálás csak 20 0C felett ajánlott) 
Hőmérséklet: minimum/maximum applikálási hőmérséklet -15 oC / +50 oC, alkalmazási hőmérséklet -25 oC - +70 oC
Felhasználás: sík, enyhén ívelt felületekre, hideg vagy forró időben való applikálásra
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel 

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY1829/1372-50 fehér fényes semi-permanens Bécs 1372 50 5 méter



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — rövid élettartamú, 1D, monomer fóliák

 1.4.1

myMEDIA 1300 MonoVinyl 80 sorozat
monomerfólia, 80 µm, (4 év)

Anyag: monomerrel lágyított PVC, 80 µm
Ragasztó és felület: permanens, oldószerbázisú akril

myMEDIA 1320: fehér, fényes, permanens ragasztó
myMEDIA 1333: fehér, matt, visszaszedhető szürke ragasztó

Hordozó: PE réteggel bevont kraft, 135 g/m2 

Élettartam (kültéri): 4 év (nyomatlanul)
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Lamináló: myMEDIA 5380 MonoLam Gloss, myMEDIA 5381 MonoLam Matt
Applikálás: száraz és nedves 
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +80 oC
Felhasználás: rövididejű promóciók, járműdekorációk, ablakdekorációk
Tanúsítvány: DIN 4102-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel 

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY1320/1050-50 fehér fényes permanens Bécs 1050 50 tekercs

MY1320/1372-50 fehér fényes permanens Bécs 1372 50 tekercs

MY1320/1600-50 fehér fényes permanens Bécs 1600 50 tekercs

MY1333/1050-50 fehér matt visszaszedhető szürke Bécs 1050 50 tekercs

MY1333/1372-50 fehér matt visszaszedhető szürke Bécs 1372 50 tekercs

MY1333/1600-50 fehér matt visszaszedhető szürke Bécs 1600 50 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — rövid élettartamú, 1D, monomer fóliák

 1.4.2

myMEDIA 1300 MonoVinyl 100 sorozat
monomerfólia, 100 µm, (4 év)

Anyag: monomerrel lágyított PVC, 100 µm
Ragasztó és felület: oldószerbázisú akril

myMEDIA 1360: fehér, fényes, permanens
myMEDIA 1361: fehér, fényes, visszaszedhető
myMEDIA 1362: fehér, fényes, permanens szürke
myMEDIA 1370 WMP: fehér, matt, permanens

Hordozó: PE réteggel bevont kraft, 135 g/m2 

Élettartam (kültéri): 4 év (nyomatlanul)
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Lamináló: myMEDIA 5380 MonoLam Gloss, myMEDIA 5381 MonoLam Matt
Applikálás: száraz és nedves 
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +80 oC
Felhasználás: rövididejű promóciók, járműdekorációk, ablakdekorációk
Tanúsítvány: DIN 4102-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel 

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY1360/1050-50 fehér fényes permanens Budapest 1050 50 tekercs

MY1360/1372-50 fehér fényes permanens Budapest 1372 50 tekercs

MY1361/1050-50 fehér fényes visszaszedhető Budapest 1050 50 tekercs

MY1361/1372-50 fehér fényes visszaszedhető Bécs 1372 50 tekercs

MY1361/1600-50 fehér fényes visszaszedhető Bécs 1600 50 tekercs

MY1362/1050-50 fehér fényes permanens szürke Budapest 1050 50 tekercs

MY1362/1372-50 fehér fényes permanens szürke Budapest 1372 50 tekercs

MY1370/1050-50 fehér matt permanens Budapest 1050 50 tekercs

MY1370/1372-50 fehér matt permanens Budapest 1372 50 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — rövid élettartamú, 1D, monomer fóliák

 1.4.3

myMEDIA 13x9 QuickDot
monomerfólia, pontragasztóval, 100 µm, (2 év beltér)

Anyag: monomerrel lágyított PVC, 100 µm
Ragasztó és felület: pontragasztó, permanens, vízbázisú akril

myMEDIA 1309 QuickDot: transzparens, fényes, permanens
myMEDIA 1339 QuickDot: fehér, matt, permanens

Hordozó: PE réteggel bevont kraft, 145 g/m2 

Élettartam (beltér): 2 év (nyomatlanul), rövid kültéri alkalmazás
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, (UV-festék: nyomtatás előtt tesztelni kell)
Lamináló:
Hőmérséklet: applikálási hőmérséklet +18 oC-25 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +50 oC
Applikálás: száraz
Felhasználás: egyszerű applikálást igénylő munkák, nagyméretű beltéri dekorációk, reklámok

különösen alkalmas nehéz körülmények között és / vagy kezdőknek 
Tanúsítvány: DIN 4102-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel 

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY1309/1372-50 transzp. fényes QuickDot, permanens Bécs 1372 50 tekercs

MY1339/1067-50 fehér matt QuickDot, permanens Bécs 1067 50 tekercs

MY1339/1372-50 fehér matt QuickDot, permanens Budapest 1372 50 tekercs

MY1339/1600-50 fehér matt QuickDot, permanens Bécs 1600 50 tekercs

nem ajánlott laminálni



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — rövid élettartamú, 1D, monomer fóliák

 1.4.4

myMEDIA 1364 Opaque Vinyl WGP Quick Apply
opak, fényes monomerfólia, 100 µm, légcsatornával (4 év)

Anyag: monomerrel lágyított PVC, 100 µm, fehér fényes, opak
Ragasztó: transzparens, permanens oldószerbázisú akril, légcsatornás
Hordozó: egyoldalon szilikonnal bevont, struktúrált, 135 g/m2 

Élettartam (kültéri): 4 év (nyomatlanul)
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Lamináló:
Applikálás: száraz
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +80 oC
Felhasználás: nagyméretű bel és kültéri, kirakat dekorációk, reklámok, ahol a korábbi applikációt le kell fedni…

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY1364/1372-50 opak, fehér, fényes permanes, légcsat. Budapest 1372 50 tekercs

MY1364/1600-50 opak, fehér, fényes permanes, légcsat. Bécs 1600 50 tekercs

myMEDIA 5380 MonoLam Gloss, myMEDIA 5381 MonoLam Matt



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — rövid élettartamú, 1D, monomer fóliák

 1.4.5

Avery Dennison MPI 3000
monomerfólia, matt vagy fényes, fehér vagy víztiszta, 95 µm, (3 év)

Anyag: monomerrel lágyított PVC, 95 µm,  
Ragasztó és felület: transzparens, oldószerbázisú akril , 

MPI 3000 HOP: opak, fényes fehér fólia permanens ragasztóval
MPI 3001 HOP:  opak, fényes, fehér fólia visszaszedhető ragasztóval
MPI 3004 HOP Easy Apply: opak, fényes, fehér fólia légcsatornás, permanens ragasztóval
MPI 3020 HOP:  opak, matt, fehér fólia permanens ragasztóval
MPI 3021 HOP: opak, matt, fehér fólia visszaszedhető ragasztóval
MPI 3024 HOP Easy Apply: opak, matt, fehér fólia légcsatornás, visszaszedhető ragasztóval
MPI 3041: víztiszta, fényes fólia visszaszedhető ragasztóval

Hordozó: egyoldalon szilikonnal bevont, 125 g/m2 

Élettartam (kültéri): 3 év (nyomatlanul)
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Lamináló:
Applikálás: száraz, nedves (kivétel: MPI3024 EA csak szárazon applikálható)
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +80 oC
Felhasználás: bel és kültéri, kirakat dekorációk, reklámok, vagy ha korábbi applikációt le kell fedni…
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel 

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ADMPI3000HO1067-50 opak, fehér, fényes permanes Bécs 1067 50 tekercs

ADMPI3000HO1370-50 opak, fehér, fényes permanes Bécs 1370 50 tekercs

ADMPI3000HO1600-50 opak, fehér, fényes permanes Bécs 1600 50 tekercs

ADMPI3001HO1067-50 opak, fehér, fényes visszaszedhető Bécs 1067 50 tekercs

ADMPI3001HO1370-50 opak, fehér, fényes visszaszedhető Bécs 1370 50 tekercs

ADMPI3001HO1600-50 opak, fehér, fényes visszaszedhető Bécs 1600 50 tekercs

ADMPI3004EA1370-50 opak, fehér, fényes Easy Apply, permanes Bécs 1370 50 tekercs

ADMPI3020HO1370-50 opak, fehér, matt permanes Bécs 1370 50 tekercs

ADMPI3021HO1067-50 opak, fehér, matt visszaszedhető Bécs 1067 50 tekercs
ADMPI3021HO1370-50 opak, fehér, matt visszaszedhető Bécs 1370 50 tekercs
ADMPI3021HO1600-50 opak, fehér, matt visszaszedhető Bécs 1600 50 tekercs

ADMPI3024EA1370-50 opak, matt fehér Easy Apply, permanes Bécs 1370 50 tekercs

ADMPI3041/1370-50 fényes víztiszta visszaszedhető Bécs 1370 50 tekercs

Avery Dennison DOL 3000 



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — one way vision fóliák

 1.5.1

panoRama Innova UV sorozat
OWV fólia, polimer, 145 µm, (2 év)

Anyag: perforált polimer PVC fólia (nyomtatható oldala fehér, hátoldala fekete), 145 µm
Lyukméretek: panoRama Innova 40UV: 40% átlátható, 60% nyomtataható felület, lyukátmérő: 1,5mm

panoRama Innova 50UV: 50% átlátható, 50% nyomtataható felület, lyukátmérő: 1,5mm
Ragasztó: visszaszedhető (6 hónap), víztiszta
Hordozó: speciális papír a latex és UV- festékekhez
Élettartam (kültéri): 2 év, nyomatlanul
Nyomtatás: szita, inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Lamináló: panoramaCast
Hőmérséklet: applikálási hőmérséklet +12 - +32 oC, alkalmazási hőmérséklet -17 oC - +50 oC
Applikálás: száraz, nem alkalmas nedves applikálásra
Felhasználás: design elemek üvegfelületekre, (sík vagy enyhén ívelt)
Tanúsítvány: DIN EN 45545-2 (Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűz elleni védelme)

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

CGINNO40/1372-50 matt fehér visszaszedhető Bécs 1372 50 5 méter

CGINNO40/1524-50 matt fehér visszaszedhető Bécs 1524 50 5 méter

CGINNO50/1372-50 matt fehér visszaszedhető Bécs 1372 50 5 méter



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — one way vision fóliák

 1.5.2

myMEDIA 1642 One Way Pro 40
OWV polimer fólia 60/40, 162 µm (3 év)

Anyag: perforált polimerrel lágyított hengerelt PVC, 162 µm, 1,5 mm lyukátmérő, 60% nyomtatási felület
Ragasztó: víztiszta, visszaszedhető, oldószerbázisú akril
Visszaszedhető: 1 évig
Hordozó: PE bevonatú Dual Liner 175 g/m2

Élettartam (kültéri): 3 év (nyomatlanul)
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent , UV- festék  

(tökéletes nyomtathatóságot biztosít latex és UV-festékekkel, mivel a  lyukakban lévő festék a hordozón marad)
Lamináló: CG panoRama Cast & Mactac LUV 7036 
Applikálás: száraz
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -20 oC - +65 oC
Felhasználás: ablak-, üvegdekorációk, reklámok kül és beltére

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY1642/1370-50 fehér, fényes visszaszedhető Bécs 1370 50 tekercs

MY1642/1520-50 fehér, fényes visszaszedhető Bécs 1520 50 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — one way vision fóliák

 1.5.3

myMEDIA 1643 One Way Eco 40
OWV monomer fólia 60/40, 140 µm (max 6 hónap)

Anyag: perforált monomerrel lágyított PVC, 140 µm, 1,5 mm lyukátmérő, 60% nyomtatási felület
Ragasztó: víztiszta, visszaszedhető, oldószerbázisú akril
Visszaszedhető: 6 hónapig
Hordozó: PE bevonatú Dual Liner 160 g/m2

Élettartam (kültéri): 6 hónap (nyomatlanul)
Nyomtatás inkjet: solvent, eco-solvent , UV- festék  
Lamináló: CG panoRama Cast,  Mactac LUV 7036 
Applikálás: száraz
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -20 oC - +65 oC
Felhasználás: ablak-, üvegdekorációk, reklámok kül- és beltére, csak sík felületre

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY1643/1050-50 fehér, fényes visszaszedhető Bécs 1050 50 tekercs

MY1643/1370-50 fehér, fényes visszaszedhető Bécs 1370 50 tekercs

MY1643/1520-50 fehér, fényes visszaszedhető Bécs 1520 50 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — üvegfóliák

 1.6.1

panoRama Cast
víztiszta, öntött fólia üvegfelületekre, 50 µm, (8 év)

Anyag: öntött PVC fólia, enyhén fényes, víztiszta, 50 µm
Ragasztó: permanens, oldószerbázisú akril
Hordozó: szilikonos poliészter fólia, 30µm
Élettartam (kültéri): 8 év, nyomatlanul
Nyomtatás: szita, inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Applikálás: száraz
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -10 oC - +110 oC
Felhasználás: design elemek üvegfelületekre  illetve OWV fólia laminálása
Tanúsítvány: DIN4102-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel, , 

(ABG (D 5453)/ ECE R43 : német/osztrák tanúsítvány gépjárműüvegek fóliázásához)

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

CGPANCAST/1372-50 átlátszó permanens Bécs 1372 50 5 méter

CGPANCAST/1524-50 átlátszó permanens Bécs 1524 50 5 méter



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — üvegfóliák

 1.6.2

myMEDIA 1707 Flatgrip Clear / myMEDIA 1727 Flatgrip White
ragasztó nélkül tapadó víztiszta fólia sima felületekre, 110 µm, (6 hó beltér)

Anyag: myMEDIA 1707 Flatgrip Clear: bevont poliészeter fólia, 110 µm, víztiszta fényes
myMEDIA 1727 Flatgrip White: bevont polipropilén, 160 µm, opak fehér selyemfényű

"Ragasztó": ragasztó nélküli, mikro tapadókorongok, transparens, maradvány nélkül eltávolítható
Visszaszedhető: 6 hónapig
Hordozó: myMEDIA 1707 Flatgrip Clear: PET fólia, 50 µm 

myMEDIA 1727 Flatgrip White: PP fólia, 80 mm 
Élettartam (beltéri): 6  hónap, kevés napsugárzásnak kitett felületen
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC,
Felhasználás: myMEDIA 1707 Flatgrip Clear: ablak, üveg dekorációk, reklámok kül és beltére, sík, sima felületekre

TFT kijelzők védőfóliájaként is használható (tesz ajánlott)
myMEDIA 1727 Flatgrip White: beltéri dekrációk, rüvidtávú POS, sík, sima felületekre

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY1707/1372-30 átlátszó fényes mikro 
tapadókorong Bécs 1372 30 tekercs

MY1727/1372-30 fehér, selyemfényű mikro 
tapadókorong Bécs 1372 30 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — üvegfóliák

 1.6.3

Avery Dennison SF100 Ultra Clear
poliészterfólia, láthatatlan nyomathordozó, 51 µm, (2 év)

Anyag: transzparens, fényes poliészterfólia, 51 µm
Ragasztó: visszaszedhető (1 évig), transzparens akril ragasztó
Hordozó: 178 g/m2 fólia
Élettartam (kültéri): 2 év (nyomatlanul)
Nyomtatás: inkjet: latex,  UV- festék 
Lamináló:
Applikálás: száraz, nedves
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +80 oC
Felhasználás: bel és kültéri, kirakat, ablak dekorációk
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel, HP tanúsítvány

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ADSF100/1370-50 fényes transzparens visszaszedhető Bécs 1370 50 méter

Avery Dennison DOL 4000, DOL4100



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — falfóliák

 1.7.1

Metamark DecorMark WallArt
strukúrált, polimer falfólia légcsatornás ragasztóval, kül- és beltérbe, 150 µm, (7 év)

Anyag: polimerrel lágyított, hengerelt PVC fólia, 150 µm, struktúrált, fehér
Metamark MD-WA-01 Artisan - vászon struktúra
Metamark MD-WA-02 SandTex - finom homok struktúra

Ragasztó: MetaScape, permanens, oldószerbázisú akril, légcsatornás
Hordozó: PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140 g/m2

Élettartam (kültéri): 7 év nyomatlanul
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Lamináló: nem szükséges laminálni
Applikálás száraz (nedves applikálás nem ajánlott!)
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +5 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +110 oC
Felhasználás: falgarfikák, faldekorációk kül- és beltérben; múzeumokban, vásárokon, hotelekben, éttermekben.

üzletekben, POS, minden olyan helyen, ahol a magas karcállóság az elvárás
Tanúsítvány: EN 13501-1,  EN 13823 és EN 11925-2 szabvány előírása szerint: C-s1-d0 tűzvédelmi minősítéssel 

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MKMDWA-01/1370-30 Artisan fehér MetaScape, permanens Bécs 1370 30 tekercs

MKMDWA-02/1370-30 SandTex fehér MetaScape, permanens Bécs 1370 30 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — falfóliák

 1.7.2

Avery Dennison MPI 8000 Wall Films
öntapadó falfólia beltérbe, 150 µm, (4 év)

Anyag: polimer PVC fólia, struktúrált, fehér
MPI 8726 Wall Film Canvas Hi-Tack 152  µm
MPI 8726 Wall Film Sone Hi-Tack 203  µm
MPI 8726 Wall Film Stucco Hi-Tack 152  µm

Ragasztó: High-Tack, extrapermanens
Hordozó: kétoldalon PE-vel bevont StaFlat papír
Élettartam (kültéri): 4 év (nyomatlanul, beltérben)
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +82 oC
Felhasználás: falgrafikák, faldekorációk kül- és beltérben; múzeumokban, vásárokon, hotelekben, éttermekben
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel 

cikkszám struktúra ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ADMPI8726C/1370-25 vászon strukturával extrapermanens Bécs 1370 25 tekercs

ADMPI8726S/1370-25 kő strukturával extrapermanens Bécs 1370 25 tekercs

ADMPI8726U/1370-25 stucco strukturával extrapermanens gyár 1370 25 tekercs

MPI 8726 Wall Film Canvas

MPI 8726 Wall Film Sone MPI 8726 Wall Film Stucco



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — falfóliák

 1.7.3

Mactac WallWrap WW100 Pro
erősen deformálható, puha, extrém tapadású falfólia téglafalakra, kültérben is, 55 µm, (3 év)

Anyag: flexibilis PVC fólia, 55 µm, fehér, fényes
Ragasztó: High-Tack, extraerős, szürke
Hordozó: kétoldalon PE-vel bevont StaFlat papír
Élettartam (kültéri): 3 év (nyomatlanul)
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Lamináló: Mactac LAG 100 Satin (az egyenes falak esetén), Mactac CastLAM Gloss vagy 
Applikálás: hőlégfúvóval
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -20 oC - +70 oC
Felhasználás: falgarfikák, faldekorációk kül- és beltérben; tégla, beton, vakolt falakra
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel 

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MTWW100/1370-25 fehér, fényes extrapermanens, szürke Bécs 1370 25 5 m



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — falfóliák

 1.7.4

Mactac WallWrap WW300  Matt
öntapadó falfólia erős igénybevételnek kitett felületekre, 100 µm, (4 év)

Anyag: henerelt, polimer PVC fólia, 100 µm, fehér, matt
Ragasztó: szürke, extarpermanens, magas kezdeti tapadással
Hordozó: kétoldalon PE-vel bevont StaFlat papír
Élettartam (kültéri): 4 év (nyomatlanul)
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Lamináló: Mactac LUV 3899, 3898, PG7036, LUV 6300
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -5 oC - +70 oC
Felhasználás: falgarfikák, faldekorációk kül- és beltérben; latex festékkel kezelt felületekre is, konténerek, 

mezőgazdasági munkagépek, építkezési gépek
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel 

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MTWW300/1370-50 fehér, matt extrapermanens, szürke Bécs 1370 50 5 m

MTWW300/1520-50 fehér, matt extrapermanens, szürke Bécs 1520 50 5 m



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — falfóliák

 1.7.5

myMEDIA 4520 MagicTex
matt, fehér poliészter "szövet" speciális ragasztóval, 155 µm, 6 hó

Anyag: matt, fehér poliészter, 155 µm, enyhén struktúrált
Ragasztó: speciális visszaszedhető, újrapozicionálható és újrahasználható
Hordozó: PE réteggel bevont papír
Élettartam (beltéri): 6 hó
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Applikálás száraz 
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet -5 oC, alkalmazási hőmérséklet -5 oC - +40 oC
Felhasználás: falgarfikák, faldekorációk beltérben; múzeumokban, vásárokon, hotelekben, éttermekben.

üzletekben, POS, minden olyan helyen, ahol fontos az újrahasználhatóság, áthelyezhetőség
minden nem porózus felületre helyezhető

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY4520/1370-50M matt fehér visszaszedhető Bécs 1370 50 5 méter



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK —padlófóliák

 1.8.1

TexWalk
textil fólia padlóra, szőnyegre, falra, fára, PVC-re kül- vagy beltérben, R12, (250 µm)

Anyag: PVC-vel bevont textil, strukturált, matt fehér felület, 250 µm
Ragasztó: permanens, oldószerbázisú akril
Élettartam: padló beltér: 3 hónap (igénybevételtől függ)

járda kültér: 3 hónap (igénybevételtől függ)
fal beltér: 36 hónap
fal kültér: 12 hónap
(az élettartamot EasyProtect-tel (lakk) jelentősen lehet növelni)

Nyomtatás: szita, digitális: latex, solvent, eco-solvent, UV- festékkel nyomtatható
Lamináló: nem kell laminálni
Hőmérséklet: applikálási hőmérséklet -20 oC, 
Tanúsítvány: DIN 51130 szabvány szerint R12-es besorolású

DIN 4102-1 szabvány szerint B1-es besorolású
DIN EN 45545-2 (Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűz elleni védelme)

Felhasználás: padló-,  falgrafikák kül- és beltéren

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

TEXWALK1220-25 strukturált matt permanens Bécs 1220 25 5 méter



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK —padlófóliák

 1.8.2

Metamark DecorMark MetaWalk
textil fólia padlóra, szőnyegre, falra, fára, PVC-re kül- vagy beltérben, R12, (250 µm)

Anyag: polimer PVC fólia, 150 µm, canvas struktúrával, fehér
Ragasztó: MetaScape, permanens, oldószerbázisú akril, légcsatornás
Hordozó: PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140 g/m2

Élettartam (beltér): 6 hónap nyomatlanul padlógrafikaként
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Lamináló: nem szükséges laminálni
Applikálás száraz (nedves applikálás nem ajánlott!)
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +5 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +110 oC
Felhasználás: beltéri felhasználásra ajánlott, padlóreklám vásárokon, rendezvényeken, pályaudvarokon, reptereken,

bevásárlócentrumokban, üzletekben, POS, minden olyan helyen, ahol a magas karcállóság az elvárás
Tanúsítvány: DIN 51130 szabvány szerint R10-es besorolású

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MKMDMW/1370-30 fehér, struktúrált permanens, légcsat. Bécs 1370 30 tekercs

A száraz cipőtalpra vonatkozó DIN 51130 szabvány szerinti értéket R9- R12 skálán kerül meghatározásra:
R9: sima felület- általános felhasználás (lakás, iroda, iskola, rendelő)
R10: csúszásmentes felület (fürdőszoba, raktár, garázs)
R11: fokozottan csúszásmentes (mosoda, tejüzem, hűtőkamra)
R12: maximális csúszásmentesség (húsfeldolgozó üzem, ipari konyha)



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK —padlófóliák

 1.8.3

Avery Dennison MPI 6021 Anti-Slip Floor
textil fólia padlóra, szőnyegre, falra, fára, PVC-re kül- vagy beltérben, R12, (250 µm)

Anyag: monomer PVC fólia, 200 µm, struktúrált, fehér
Ragasztó: visszaszedhető
Hordozó: PE-vel bevont 120 g/m2

Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent , UV- festék  (az anyag vastagsága miatt a nyomtatónak a nyomtatható 
anyag maximális vastagságát, kérjük, ellenőrizzék)

Laminálás: nem szükséges
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +80 oC
Felhasználás: beltéri rövidtávú padlógrafikák, 
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel 

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ADMPI6021C/1370-25 fehér, stukturált visszaszedhető Bécs 1370 25 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK —padlófóliák

 1.8.4

ASLAN DFP46 Wrap The Street
textil fólia padlóra, szőnyegre, falra, fára, PVC-re kül- vagy beltérben, R12, (250 µm)

Anyag: PVC fólia, 80 µm, fehér
Ragasztó: visszaszedhető (6 hónapig)
Hordozó: PE réteggel bevont,  140 g/m2

Élettartam (kültéri): 6 hónap (igénybevételtől függ)
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Lamináló: kültéren okvetlen kell laminálni, ASLAN MP326
Applikálás: hőlégfúvóval
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +15 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +80 oC
Felhasználás: padlóreklám vásárokon, rendezvényeken, pályaudvarokon, reptereken, bevásárlócentrumokban

üzletekben, POS, minden olyan helyen, ahol a magas karcállóság az elvárás
aszfaltra, kőre, betonra…

Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel 

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ASDFP46/1370-25 fehér visszaszedhető Bécs 1370 25 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — display fóliák

 1.9.1

Avery Dennison MPI 2150 Translucent
öntapadó, backlit (átvilágítható fólia), 90 µm, (7 év)

Anyag: polimerrel lágyított hengerelt PVC fólia, 90 µm, satin,fehér
Fényáteresztés: 28,50%
Ragasztó: permanens
Hordozó: PE réteggel bevont kraft, 140 g/m2

Élettartam (kültéri): 7 év nyomatlanul
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Lamináló: Avery Dennison DOL 2000
Applikálás: száraz, nedves
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -50 oC - +110 oC
Felhasználás: sík felületű világítódobozok grafikáihoz, citylightokhoz,
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel 

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ADMPI2150/1067-50 translucent, fehér permanens Bécs 1067 50 tekercs

ADMPI2150/1370-50 translucent, fehér permanens Bécs 1370 50 tekercs

ADMPI2150/1520-50 translucent, fehér permanens Bécs 1520 50 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — display fóliák

 1.9.2

Metamark MDT Translucent
öntapadó, backlit (átvilágítható) fényes fólia, 80 µm, (5év)

Anyag: polimerrel lágyított hengerelt PVC fólia, 80 µm, fehér, satin, translucent
Fényáteresztés: 38%
Ragasztó: permanens, oldószerbázisú akril, víztiszta
Hordozó: PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140 g/m2

Élettartam (kültéri): 5 év nyomatlanul
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Lamináló: MetaGuard UV 702 Matt, MetaGuard 703 Satin
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +5 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +110 oC
Felhasználás: világító dobozok, táblák, ablakdekorációk, citylightok
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel 

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MKMDT/1370-50 fehér, satin, translucent permanens, 
víztiszta Bécs 1370 50 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — display fóliák

 1.9.3

myMEDIA 2127 Backlit PET 
backlit (átvilágítható) fényes fólia, poliészter, 200 µm, (1 év)

Anyag: poliészterfólia, fényes, fehér, translucent  200 µm, 270 g/m2

Fényáteresztés: 48%
Élettartam (kültér): 1 év
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Felhasználás: minőségigényes világító táblák, citylightok

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY2127/914-30 fehér, satin, translucent Bécs 914 30 tekercs

MY2127/1370-30 fehér, satin, translucent Bécs 1370 30 tekercs

MY2127/1520-30 fehér, satin, translucent Bécs 1520 30 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — display fóliák

 1.9.4

myMEDIA 2126 Backlit PET 
backlit (átvilágítható) fényes fólia, poliészter, 205 µm, (1 év)

Anyag: poliészterfólia, fényes, fehér, translucent  205 µm, 275 g/m2

Élettartam : beltér, rövid ideig kültéren
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Lamináló: myMedia 1200, myMedia 1210
Felhasználás: minőségigényes világító táblák, citylightok

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY2126/1370-30 fehér, satin, translucent Bécs 1370 30 tekercs

MY2126/1520-30 fehér, satin, translucent Bécs 1370 30 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — display fóliák

 1.9.5

myMEDIA 2115 RollUp PET noLite
roll-up poliészeter anyag, opak, ezüst hátoldallal, 170 µm

Anyag: poliészterfólia, matt, fehér, opak  170 µm, 220 g/m2, noCurl tulajdonsággal
Élettartam: beltér, rövidtávon kültér (ekkor laminálni kell)
Nyomtatás inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék  
Laminálás: myMEDIA 5380 MonoLam Gloss, myMEDIA 5381 MonoLam Matt
Felhasználás: roll-up

cikkszám szín hátoldal raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY2115/914-30 fehér, selyemfényű ezüst színű Bécs 914 30 tekercs

MY2115/1067-30 fehér, selyemfényű ezüst színű Bécs 1067 30 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — display fóliák

 1.9.6

myMEDIA 2125 RollUp PET noLite
roll-up anyag, opak, fehér hátoldallal, csavarodás mentes, 250 µm (1 év)

Anyag: poliészterfólia, matt, fehér, opak  250 µm, 240 g/m2

Élettartam (kültér): 1 év
Nyomtatás inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék - (mindkét oldalon)
Laminálás: myMEDIA 5380 MonoLam Gloss, myMEDIA 5381 MonoLam Matt
Felhasználás: roll-up, poszter, displayek, POS, kiállítási standok, attrapok, olyan alkalmazásokhoz, 

ahol mindkét oldalára grafika kerül

cikkszám szín hátoldal raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY2125/914-50 fehér, matt fehér opak Bécs 914 50 tekercs

MY2125/1067-50 fehér, matt fehér opak Budapest 1067 50 tekercs

MY2125/1524-50 fehér, matt fehér opak Budapest 1524 50 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — bannerek, mesh hálók

 1.10.1

myMEDIA 3050 Frontlit Pro FR
frontlit banner, 510 g/m2, 

Anyag:  PVC-vel bevont poliészter, fehér, félmatt, 510 g/m2

Szakító szilárdság: 2200/1900  N/50mm (DIN 53354)
Továbbszakító 
szilárdság: 300/250 N (DIN 53356)

Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék  
Nyomtatási oldal: belső
Továbbfeldolgozás:
Felhasználás: beltéri és rövid élettartamú kültéri, díszletek, homlokzati reklámok, bannerek, displayek
Tanúsítvány: ÖNORM 3800-1 B1, Q1, Tr1 (nehezen éghető, nem csöpög, és enyhén füstöl)

cikkszám szín nyomtatási oldal raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY3050/1100-35 fehér, matt belső 1100 35 tekercs

MY3050/1100-50 fehér, matt belső 1100 50 tekercs

MY3050/1370-35 fehér, matt belső 1370 35 tekercs

MY3050/1600-35 fehér, matt belső 1600 35 tekercs

MY3050/2200-50 fehér, matt belső 2200 50 tekercs

MY3050/2500-50 fehér, matt belső 2500 50 tekercs

MY3050/3200-50 fehér, matt belső 3200 50 tekercs

lakkozás (akril), hegesztés, varrás, ringlizés, ragasztás



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — bannerek, mesh hálók

 1.10.2

myMEDIA 3051 Frontlit Eco
frontlit banner, 510 g/m2

Anyag: PVC-vel bevont poliészter, fehér, félmatt, 510 g/m2

Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék  
Nyomtatási oldal belső
Továbbfeldolgozás:
Felhasználás:

cikkszám szín nyomtatási oldal raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY3051/1100-50 fehér, matt belső 1100 50 tekercs

MY3051/1370-50 fehér, matt belső 1370 50 tekercs

MY3051/3200-50 fehér, matt belső 3200 50 tekercs

kül és beltéren
hegesztés, varrás, ringlizés, ragasztás



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — bannerek, mesh hálók

 1.10.3

myMEDIA 3262 Blockout Pro 
blockout banner, 650 g/m2

Anyag: mázolt PVC blokout réteggel, fehér, matt, 650 g/m2

Nyomtatás : szita, inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék  
Nyomtatási oldal mindkét oldal
Továbbfeldolgozás:
Felhasználás:

cikkszám szín nyomtatási oldal raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY3262/1600-25 fehér, matt mindkettő Bécs 1600 25 tekercs

kül- és beltéren
hegesztés, varrás, ringlizés, varrás



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — bannerek, mesh hálók

 1.10.4

myMEDIA 3451 Backlit Pro 
backlit banner, 510 g/m2

Anyag: bevont PVC banner, backlit, fehér, matt, 510 g/m2

Alapszövet: poliészter
Szakító szilárdság: 2100/1850 N/50mm (DIN 53354)
Továbbszakító 
szilárdság: 300/250 N (DIN 53356)

Nyomtatás : szita, inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék  
Nyomtatási oldal belső
Felhasználás: kül- és beltéren, hátulról megvilágított reklámfelületek, világítódobozok, Citylightok, POS
Továbbfeldolgozás: hegesztés, ringlizés, szegecselés, ragasztás

cikkszám szín nyomtatási oldal raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY3451/1600-50 fehér, matt belső Bécs 1600 50 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — bannerek, mesh hálók

 1.10.5

myMEDIA 3620 Mesh Liner FR
PVC-háló, könnyen visszaszedhető fóliahordozóval, 270 g/m2

Anyag: PVC- bevonatos háló, fólia hordozóval,  fehér, matt, 270 g/m2

Alapszövet: poliészter
Szakító szilárdság: 1250/1100 N/50mm (DIN 53354)
Továbbszakító 
szilárdság: 235/225 N (DIN 53356)

Nyomtatás : szita, inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék  
Nyomtatási oldal belső
Felhasználás: kül- és beltéren, építkezési álványok, légáteresztő bannerek
Továbbfeldolgozás: hegesztés, ringlizés, szegecselés, ragasztás
Tanúsítvány: ÖNORM 3800-1 B1, Q1, Tr1 (nehezen éghető, nem csöpög, és enyhén füstöl)

DIN 4102-1 szabvány szerint B1 besorolású

cikkszám szín nyomtatási oldal raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY3620/1100-35 fehér, matt belső Bécs 1100 35 tekercs

MY3620/1370-35 fehér, matt belső Bécs 1370 35 tekercs

MY3620/1600-35 fehér, matt belső Bécs 1600 35 tekercs

MY3620/2200-50 fehér, matt belső Bécs 2200 50 tekercs

MY3620/2500-50 fehér, matt belső Bécs 2500 50 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — bannerek, mesh hálók

 1.10.6

myMEDIA 3830 Multitex FR sorozat
prémium banner roll-upokhoz, keretrendszerekhez, No-Curl tulajdonságokkal, 350 g/m2

Anyag: speciális szövésű PVC banner, fehér, selyemmatt, noCurl, 350 g/m2

myMEDIA3830 Mutitex FR, hátoldala fehér, háturól megvilágítható
myMEDIA3836 Mutitex Greyback FR, hátoldala világosszürke, opak

Alapszövet: poliészter, szövés 1/1
Szakító szilárdság: 1200/1000 N/50mm (DIN 53354)
Továbbszakító 
szilárdság: 130/80 N (DIN 53356)

Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék  
Nyomtatási oldal: belső
Továbbfeldolgozás: hegesztés, ringlizés, szegecselés, ragasztás
Felhasználás: felülete karcálló, könnyen tisztítható, higénkus, ellenáll a szennyeződéseknek, kiválóan feszíthető,

ezért keretrendszerekhez optimális. A myMEDIA 3830 Multitex FR hátulról megvilágított grafikákhoz is 
alkalmas míg a myMEDIA 3830 Multitex Grayback FR szürke hátoldalával roll-upoknak, displayeknek 
és  különösen nagyméretű nyomtatott tapétának alkalmas. (A falakat nem kell előkezelni, mivel a
meglévő foltok, karcolások nem ütnek át az anyagon.) 
beltéri és rövid kültéri, roll-upok, tapéták, díszletek

Tanúsítvány: ÖNORM 3800-1 B1, Q1, Tr1 (nehezen éghető, nem csöpög, és enyhén füstöl)

cikkszám szín nyomtatási oldal raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY3830/1600-25 fehér selyemmatt, fehér 
hátoldal belső Bécs 1600 25 tekercs

MY3836/1060-25 fehér selyemmatt, szürke 
hátoldal belső Bécs 1060 25 tekercs

MY3836/1600-25 fehér selyemmatt, szürke 
hátoldal belső Bécs 1600 25 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — bannerek, mesh hálók

 1.10.7

Ferrari Decolit 251
extra könnyű roll-up, banner anyag, 325 g/m2

Anyag: 325 g/m2, 100%-ban újrafeldolgozható PET
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék 
Felhasználás: roll-up, kakemon
Tanúsítvány: DIN 4102-1 szabvány szerint B1 besorolású

Précontraint- technológia
1: flexibilis PET réteg, magas szakítószilárdság
2: biaxális feszítés közben mázolják (nem kunkorodik)
3: vastagabb mázréteg, (ellenáll a mechanikai sérüléseknek,

hosszabb élettartam)
4: sima felület, könnyű feltekerés, kis helyigény, 

cikkszám szín raktárkészlet nyomtatási oldal szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

DECOLIT/900-25 fehér, matt Bécs külső 900 25 tekercs

DECOLIT/1100-25 fehér, matt Bécs külső 1100 25 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — textilek

 1.11.1

myMEDIA 4132 Artist Canvas
matt, 100% pamutvászon, vászon struktúrával, 350 g/m2, 450 µm

Anyag: 100% pamutvászon, elasztikus bevonattal, 350 g/m2, 450 µm 
Szövés: 2:1 vászon
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent , UV- festék 
Felhasználás: művészi vászonként, színpadi dekorációként, fakeretre feszíthető (nem törik ki)

ahol nedvességnek, karcolásoknak van kitéve ajánlatos lakkozni vagy folyékony laminálóval védeni

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY4132/1370-25 matt fehér Bécs 1370 25 tekercs

MY4132/1520-25 matt fehér Bécs 1520 25 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — textilek

 1.11.2

myMEDIA 4123 Production Canvas
matt, magas fehérségű poliészter vászon struktúrával, 260 g/m2, 380 µm

Anyag: 100% poliészter,  260 g/m2, 380 µm, fehérsége: CIE 123
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék, vízbázisú pigment
Felhasználás: költséghatékony megoldás reprodukcióknak, színpadi dekorációként

nem érzékeny alapanyagánál fogva a nedvességre, de ahol nagyfokú nedvességnek, karcolásoknak 
van kitéve ajánlatos lakkozni vagy folyékony laminálóval védeni

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY4123/1370-25 matt fehér Bécs 1370 25 tekercs

MY4123/1520-25 matt fehér Bécs 1520 25 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — textilek

 1.11.3

JM Mediatex TROJA
pamutvászon, 400g/m2

Anyag: szőtt pamutvászon 400 g/m2, PVC mentes
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék  
Nyomtatási oldal: szélesség<3m: külső, szélesség>3m: belső
Felhasználás: keretfeszítő rendeszerekbe, reprodukciókhoz, csak beltérben
Tanúsítvány: DIN 4102-1 szabvány szerint B1 besorolású

Öko-tex Standard 100

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

JMTROJA/1370-25 fehér, matt, szőtt Bécs 1370 25 tekercs

JMTROJA/1620-25 fehér, matt, szőtt Bécs 1620 25 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — textilek

 1.11.4

JM Mediatex PRESTO FR
magas fehérségű, szőtt poliészter, 200 g/m2

Anyag: szőtt poliészter, 200 g/m2, PVC mentes
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék  
Nyomtatási oldal: szélesség<3m: külső, szélesség>3m: belső
Felhasználás: keretfeszítő rendeszerekbe, napernyőknek (vízálló, levegőt átengedi, magas fehérségű, ha gyűrődik 

kirúgja magát)
Tanúsítvány: DIN 4102-1 szabvány szerint B1 besorolású

Öko-tex Standard 100, HP tanúsítvány

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

JMPRESTO/1100-30 fehér, matt, szőtt Bécs 1100 30 tekercs

JMPRESTO/1370-30 fehér, matt, szőtt Bécs 1370 30 tekercs

JMPRESTO/1520-30 fehér, matt, szőtt Bécs 1520 30 tekercs

JMPRESTO/1620-30 fehér, matt, szőtt Bécs 1620 30 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — textilek

 1.11.5

JM Mediatex GREYBACK
blockout textilanyag, szürke háttal 290g/m2

Anyag: 100% szőtt poliészeter, 290+/-20g/m2, PVC mentes
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Nyomtatási oldal: szélesség<3m: külső, szélesség>3m: belső
Felhasználás: beltéri roll-upok, displayek, bannerek, (kosztaszító, karcálló, nem kunkorodik)
Tanúsítvány: DIN 4102-1 szabvány szerint B1 besorolású

Öko-tex Standard 100

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

JMGREYBACK950-30 fehér, matt, szőtt Bécs 950 30 tekercs

JMGREYBACK1030-30 fehér, matt, szőtt Bécs 1030 30 tekercs

JMGREYBACK1520-30 fehér, matt, szőtt Bécs 1520 30 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — textilek

 1.11.6

JM Mediatex AIR
frontlit poliészter anyag, 230 g/m2

Anyag: szőtt poliészter, 230g/m2, PVC mentes
Nyomtatás: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék  
Nyomtatási oldal: szélesség<3m: külső, szélesség>3m: belső
Felhasználás: főleg beltérben (rövid ideig kütéren) displayek, belsőépítészetben, színpadokon alkalmazható, 

rugalmas, szennyeződés és víztaszító 
Tanúsítvány: DIN 4102-1 szabvány szerint B1 besorolású

Öko-tex Standard 100, HP tanúsítvány

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

JMAIR1030-30 fehér, matt, szőtt Bécs 1030 30 tekercs

JMAIR1370-30 fehér, matt, szőtt Bécs 1370 30 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — textilek

 1.11.7

JM Mediatex WALL COVER TEXTILE
öntapadós poliészter falcsomagoló

Anyag: szőtt poliészter 260+/- 20 g/m2, PVC mentes
Ragasztó: permanens, újrapozicionálható
Liner: 100g/m2, PE bebovonatos papír
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék  
Nyomtatási oldal: külső
Felhasználás: faltapéta kizárólag beltérben
Tanúsítvány: DIN 4102-1 szabvány szerint B1 besorolású

Öko-tex Standard 100, HP tanúsítvány

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

JMWALLCOV/1000-30 fehér, matt, szőtt permanens Bécs 1000 30 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK — textilek

 1.11.8

Mirror Flag
zászlóanyag, poliészter papír hordozón, 110 g/m2

Anyag: poliészter, 110 g/m2, 
Liner: 170g/m2

Nyomtatás: inkjet: solvent, eco-solvent, UV- festék
Felhasználás: kül és beltéri zászló

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

JUMFPL110/1370-50 fehér Budapest 1370 50 tekercs



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK —flex- és flockfóliák

 1.12.1

Poli-Flex 4025 Ultimate Print Matt
opak, matt fehér, nyomtatható fólia világos és sötét anyagokhoz, 120 µm

Fólia: matt, fehér, puha textiltapintású PU/PVC
Vastagság: 120 µm
Hordozó: 100 µm PET, nem öntapadó
Alkalmas textilek: pamut, poliészeter pamut és poliészter akril kevert anyagokra vasalható

(nejlon és impregnált anyagokra nem alkalmas)
Nyomtatás: inkjet: eco-solvent, solvent
Vasalás:

hőmérséklet: 160 oC
nyomás: 2,5 - 3 bar

idő: 15 s
Mosás: 60 oC, csak finom mosóporral, kifordítva, szárítógépben szárítható
Transzfer: POLI-TACK 854 (melegen kell eltávolítani)
Tanúsítvány: OEKO-TEX Standard 100, V-label Vegan, 

cikkszám szín felület raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

PTFLEX4025/500-25 fehér matt Bécs 500 25 méter

PTFLEX4025/750-25 fehér matt Bécs 750 25 5 méter



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK —flex- és flockfóliák

 1.12.2

Poli-Flex Print Soft 4030 Matt
opak, matt fehér, nyomtatható fólia világos és sötét anyagokhoz, 80µm

Fólia: matt, fehér, puha textiltapintású poliuretán
Vastagság: 80 µm
Hordozó: PET, nem öntapadó
Alkalmas textilek: pamut, poliészeter pamut és poliészter akril kevert anyagokra vasalható

(nejlon és impregnált anyagokra nem alkalmas)
Nyomtatás: inkjet: latex, eco-solvent, solvent (oldalhelyesen)
Vasalás:

hőmérséklet: 160 oC
nyomás: 2,5 - 3 bar

idő: 15 s
Transzfer: POLI-TACK 854 (melegen kell eltávolítani)
Mosás: 80 oC, csak finom mosóporral, kifordítva, szárítógépben szárítható

Tanúsítvány: OEKO-TEX Standard 100, V-label Vegan, 

cikkszám szín felület raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

PTFLEX4030/500-25 fehér matt Bécs 500 25 méter

PTFLEX4030/750-25 fehér matt Bécs 750 25 5 méter



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK —flex- és flockfóliák

 1.12.3

Poli-Flex ULTIMATE PRINT SUPERSOFT 4033 Matt
opak, matt fehér, extra vékony nyomtatható fólia világos és sötét anyagokhoz, 50 µm

Fólia: matt, fehér, puha textiltapintású öntött poliuretán
Vastagság: 50 µm
Hordozó: PET 100 µm , nem öntapadó 
Alkalmas textilek: pamut, poliészeter pamut és poliészter akril kevert anyagokra vasalható

(nejlon és impregnált anyagokra nem alkalmas)
Nyomtatás: inkjet: latex, eco-solvent, solvent (oldalhelyesen)
Vasalás:

hőmérséklet: 160 oC
nyomás: 2,5 - 3 bar

idő: 15 s
Mosás: 40 oC, csak finom mosóporral, kifordítva, szárítógépben szárítható
Transzfer: POLI-TACK 854( melegen távolítjuk el)
Tanúsítvány: OEKO-TEX Standard 100, V-label Vegan, 

cikkszám szín felület raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

PTFLEX4033/500-25 fehér matt Budapest 500 25 tekercs

PTFLEX4033/500-25 fehér matt Bécs 500 25 méter

PTFLEX4033/750-25 fehér matt Bécs 750 25 5 méter



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK —flex- és flockfóliák

 1.12.4

Poli-Flex 4034 ULTIMATE PRINT TRANSPARENT SOFT
transzparens, matt, extrém vékony nyomtatható flexfólia fehér textilekhez, 50 µm

Fólia: transzparens, poliuretán film
Vastagság: 50 µm
Hordozó: PET, nem öntapadó
Alkalmas textilek: pamut, poliészeter pamut és poliészter akril kevert anyagokra vasalható

(nejlon és impregnált anyagokra nem alkalmas)
Nyomtatás: inkjet: eco-solvent, solvent

tükörfordítottan
Vasalás:

hőmérséklet: 160 oC
nyomás: 2,5 - 3 bar

idő: 15 s
Mosás: 40 oC, csak finom mosóporral, kifordítva, szárítógépben szárítható
Transzfer: saját filmje, hidegen kell lehúzni
Tanúsítvány: OEKO-TEX Standard 100, V-label Vegan, 

cikkszám szín felület raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

PTFLEX4034/500-25 transzparens matt Bécs 500 25 méter



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK —flex- és flockfóliák

 1.12.5

Poli-Flex 4035 ULTIMATE PRINT NYLON
opak, fehér, matt nyomtatható flexfólia világos és sötét impregnált, víztaszító textilekhez, 100 µm

Fólia: opak, fehér poliuretán film
Ragasztó: speciális poliamid víztaszító anyagokhoz, hőmérsékletre aktiválódó
Vastagság: 100 µm
Hordozó: 100 µm PET, nem öntapadó
Alkalmas textilek: nejlon és impregnált anyagok
Nyomtatás: inkjet: eco-solvent, solvent

oldalhelyesen
Vasalás:

hőmérséklet: 150 oC
nyomás: 2 bar

idő: előmelegítés: 3- 4 sec, utómelegítés 10-15 sec
Transzfer: POLI-TACK 854, 853 (melegen távolítjuk el)
Mosás: 40 oC, csak finom mosóporral, kifordítva, szárítógépben nem szárítható
Tanúsítvány: OEKO-TEX Standard 100, V-label Vegan, 

cikkszám szín felület raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

PTFLEX4035/500-25 fehér matt Bécs 500 25 méter



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK —flex- és flockfóliák

 1.12.6

Poli-Flex 4036TURBO PRINT MATT
opak, fehér, matt nyomtatható flexfólia világos és sötét textilekhez, 100 µm

Fólia: opak, fehér poliuretán film
Vastagság: 100 µm
Hordozó: PET, öntapadó
Alkalmas textilek: pamut, poliészeter pamut és poliészter akril kevert anyagokra vasalható

kezeletlen nejlon (teszt), (bevont nejlon és impregnált anyagokra nem alkalmas)
Nyomtatás: inkjet: eco-solvent, solvent, latex
Vasalás:

hőmérséklet / idő: 130 oC/5 sec; 150 oC/4 sec; 160 oC/3 sec;
nyomás: 2,5 - 3 bar

Nejlon vasalás
hőmérséklet: 150 oC

nyomás: 2 bar
idő: előmelegítés: 5 sec, applikálás nejlonra:

 5 sec, PET linert eltávolítva, fóliát szilikonpapírral védve 10 sec
Transzfer fólia: POLI-TACK 854 melegen távolítjuk el
Mosás: 60 oC, csak finom mosóporral, kifordítva, szárítógépben szárítható
Tanúsítvány: OEKO-TEX Standard 100, V-label Vegan, 

cikkszám szín felület raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

PTFLEX4036/500-25 fehér matt Bécs 500 25 méter



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK —flex- és flockfóliák

 1.12.7

Poli-Flex 4625 Clear Printable
transzparens nyomtatható flexfólia világos könnyű textilekhez, 75 µm

Fólia: transzparens, poliuretán film
Vastagság: 75 µm
Hordozó: 105 g/m2, szilikonpapír
Alkalmas textilek: pamut, poliészeter pamut és poliészter akril kevert anyagok

(nejlon és impregnált anyagokra nem alkalmas)
Nyomtatás: inkjet: eco-solvent, solvent

tükörfordítottan
Vasalás:

hőmérséklet:  160 oC
nyomás: 2,5 - 3 bar

idő: 15 sec

Mosás: 60 oC, csak finom mosóporral, kifordítva, szárítógépben szárítható
Tanúsítvány: OEKO-TEX Standard 100, V-label Vegan, 

cikkszám szín felület raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

PTFLEX4625/500-25 transzparens matt Bécs 500 25 méter



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK —flex- és flockfóliák

 1.12.8

Poli-Flex 4010-S Turbo Print Blockout
blockout, szublimációt gátló réteggel, matt fehér, nyomtatható flexfólia színes textilekhez, 120 µm

Fólia: matt fehér, poliuretán film, blockout köztes réteggel
Vastagság: 120 µm
Hordozó: 100 µm PET, öntapadó
Alkalmas textilek: pamut, poliészeter pamut és poliészter akril kevert anyagokra vasalható

kezeletlen nejlon , (bevont nejlon és impregnált anyagok estén teszt)
blockout réteg megakadályozza, hogy a  poliészterből készült textíliák festék részecskéi 
átvándoroljanak a flex anyagon

Nyomtatás: inkjet: eco-solvent, solvent, latex, (oldalhelyesen)
Vasalás:

hőmérséklet: 130 oC
nyomás: 2,5 - 3 bar

idő: 5 sec

transzferfólia: POLI-TACK 854, 853 melegen távolítjuk el
Mosás: 60 oC, csak finom mosóporral, kifordítva, szárítógépben szárítható
Tanúsítvány: OEKO-TEX Standard 100, V-label Vegan, 

cikkszám szín felület raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

PTFLEX4010S/500-25 fehér matt Bécs 500 25 méter



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK —flex- és flockfóliák

 1.12.9

SISER Colorprint PU Extra Matt SP
fehér, matt nyomtatható flexfólia világos és sötét kifejezetten nejlon, poliamid 
és más "nehéz" anyagokhoz, 70 µm

Fólia: matt fehér, poliuretán film
Vastagság: 70 µm
Hordozó: poliészter, nem öntapadó
Alkalmas textilek: széldzsekik, sporttáskák, esernyők...bőr, nejlon, poliamid

Felhasználás
Nyomtatás és vágás: oldalhelyesen

Nyomtatás: inkjet: eco-solvent, solvent, latex
Vágás: 45o kés, erő: 75 gf (0,075 N), sebesség: 25 cm/sec

Applikálás: megnyomtatott fóliát 2 órát száradni hagyjuk, mátrixot eltávolítjuk, a poliészter hordozót lehúzzuk 
a fóliáról, a fóliát a textilre pozicionáljuk, Siser T.T.D transzferfóliával lefedjuk és vasaljuk,
a transzferfóliát melegen távolítjuk el. 
(Ha más transzfer anyagot használnak, kérjük, annak javaslatait vegyék figyelembe)

Transzferfólia SISER T.T.D, melegen távolítjuk el
Vasalás

hőmérséklet: 155 oC
idő: 15 sec

nyomás: 2,5-3,5 bar

Mosás: 40 oC, csak finom mosóporral, kifordítva, szárítógépben szárítható (szintetikus programon)
(első mosás előtt 24 órát várni kell), nem vasalható

Tanúsítvány: HP latex

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

SIPRCPUXM/500-25 matt fehér Bécs 500 25 méter



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK —flex- és flockfóliák

 1.12.10

SISER Colorprint PU 
fehér, matt könnyű, nyújtható, nyomtatható flexfólia világos és sötét anyagokhoz, 80 µm

Fólia: matt fehér, poliuretán film
Vastagság: 80 µm
Hordozó: poliészter, nem öntapadó
Alkalmas textilek: pamut, poliészter, pamut-poliészter keverék, elasztán (nem szilikonnal kezelt)

Felhasználás
Nyomtatás és vágás: oldalhelyesen

Nyomtatás: inkjet: eco-solvent, solvent, latex (HP latex nyomtatón a szárítási fok 70 oC)
Vágás: 45o kés, erő: 65 gf (0,065 N), sebesség: 25 cm/sec

Applikálás: megnyomtatott fóliát 2 órát száradni hagyjuk, mátrixot eltávolítjuk, a poliészter hordozót lehúzzuk 
a fóliáról, a fóliát a textilre pozicionáljuk, Siser T.T.D transzferfóliával lefedjuk és vasaljuk,
a transzferfóliát melegen távolítjuk el. 
(Ha más transzfer anyagot használnak, kérjük, annak javaslatait vegyék figyelembe)

Transzferfólia SISER T.T.D, melegen távolítjuk el
Vasalás

hőmérséklet: 155 oC
nyomás: 2,5-3,5 bar

idő: 15 sec

Mosás: 60 oC, csak finom mosóporral, kifordítva, szárítógépben szárítható (pamut programon)
(első mosás előtt 24 órát várni kell), hátoldalról vasalható

Tanúsítvány: HP latex, OEKO-TEX Standard 100, VeganOk

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

SIPRCPUM/500-25 matt fehér Bécs 500 25 méter



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK —flex- és flockfóliák

 1.12.11

SISER Soft Print Color Matt 
ultravékony, nyomtatható flexfólia világos és sötét anyagokhoz, 45 µm

Fólia: matt fehér, poliuretán film
Vastagság: 45 µm
Hordozó: poliészter, nem öntapadó
Alkalmas textilek: pamut, poliészter, pamut-poliészter keverék, elasztán (nem szilikonnal kezelt)

Felhasználás
Nyomtatás és vágás: oldalhelyesen

Nyomtatás: eco-solvent, solvent
Vágás: 45o kés, erő: 60 gf (0,060 N), sebesség: 30 cm/sec

Applikálás: nyomtatás és vágás után a mátrixot eltávolítjuk, a poliészter hordozó lehúzzuk a fóliáról,
a fóliát a textilre pozicionáljuk, Siser T.T.D transzferfóliával lefedjuk és vasaljuk,
a transzferfóliát melegen távolítjuk el. 
(Ha más transzfer anyagot használnak, kérjük, annak javaslatait vegyék figyelembe)

Transzferfólia SISER T.T.D, melegen távolítjuk el
Vasalás

hőmérséklet: 155 oC
nyomás: 3-4 bar

idő: 15 sec

Mosás: 40 oC, csak finom mosóporral, kifordítva, szárítógépben nem szárítható 
(első mosás előtt 24 órát várni kell)

Tanúsítvány: OEKO-TEX Standard 100, VeganOk

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

SIPRSPCM/500-25 matt fehér Bécs 500 25 méter



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK —flex- és flockfóliák

 1.12.12

SISER Sublithin Matt LT
nyomtatható flexfólia szublimációt gátló réteggel színes poliészter anyagokhoz, 110 µm

Fólia: fehér poliuretán
Vastagság: 110 µm
Hordozó: poliészter
Alkalmas textilek: kezeletlen poliészter és poliamid

Felhasználás
Nyomtatás és vágás: oldalhelyesen

Nyomtatás: eco-solvent, solvent, latex (HP latex nyomtatón a szárítási fok 80 oC)
Vágás: 45o kés, erő: 100 gf (0,1 N), sebesség: 20 cm/sec

Applikálás: nyomtatás és vágás után a mátrixot eltávolítjuk, a poliészter hordozó lehúzzuk a fóliáról,
a fóliát a textilre pozicionáljuk, Siser T.T.D transzferfóliával lefedjuk és vasaljuk,
a transzferfóliát melegen távolítjuk el. 
(Ha más transzfer anyagot használnak, kérjük, annak javaslatait vegyék figyelembe)

Transzferfólia: SISER T.T.D, melegen távolítjuk el
Vasalás

hőmérséklet: 130 oC
nyomás: 3-4 bar

idő: 15 sec

Mosás: 40 oC, csak finom mosóporral, kifordítva, szárítógépben nem szárítható 
(első mosás előtt 24 órát várni kell)

Tanúsítvány: HP latex, OEKO-TEX Standard 100, VeganOk

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

SISUBTH/500-25 matt, fehér Bécs 500 25 méter



14.06.2021 NYOMTAHATÓ ANYAGOK —flex- és flockfóliák

 1.12.13

SISER JetFlock
nyomtatható flockfólia világos és sötét anyagokhoz, 450 µm

Fólia: fehér poliészter flock
Vastagság: 450 µm
Hordozó: papír
Alkalmas textilek: pamut, poliészter, pamut-poliészter keverék (nem szilikonnal kezelt)

Felhasználás
Nyomtatás és vágás: oldalhelyesen

Nyomtatás: eco-solvent, solvent, a nyomatnak min. 2 órát száradnia kell 
Vágás: 45o kés, erő: 120 gf (0,12 N), sebesség: 20 cm/sec

Applikálás: megnyomtatott fóliát 2 órát száradni hagyjuk, mátrixot eltávolítjuk, a papírt lehúzzuk a fóliáról,
a fóliát a textilre pozicionáljuk, szilikon papírral lefedjuk és vasaljuk, hidegen távolítjuk el.

Transzferfólia: szilikonos papír, hidegen távolítjuk el
Vasalás

hőmérséklet: 180 oC
nyomás: 3-4 bar

idő: 15 sec

Mosás: 60 oC, csak finom mosóporral, kifordítva, szárítógépben szárítható (szintetikus programon)
(első mosás előtt 24 órát várni kell)

Tanúsítvány: VeganOk

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

SIJETFLOCK/500-25 fehér Bécs 500 25 méter



14.06.2021 LAMINÁLÓFÓIÁK — hosszú élettartamú, öntött, 3D laminálók

 2.1.1

MetaGuard MGC Serie
öntött lamináló fólia 3D járműcsomagoláshoz, 40 µm (10 év) 

Anyag: MetaGuard MGC Gloss öntött PVC fólia, 40 µm
MetaGuard MGC Matt öntött PVC fólia, 40 µm

Ragasztó: oldószerbázisú akril, permanens
Hordozó: PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140 g/m2

Élettartam (kültéri): 10 év
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +5 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +110 oC
Felhasználás: járműcsomagolás, 3D applikációk konvex és konkáv felületekre, statikus 3D tárgyakra

Fóliák: Metamark MetaCast
Tanács: kérjük, 3D applikáció estén ügyeljen a fixáló hőmérsékletre

cikkszám felület ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MKMGC-G/1370-25 fényes permanens Bécs 1370 25 tekercs

MKMGC-G/1370-50 fényes permanens Bécs 1370 50 tekercs

MKMGC-G/1600-25 fényes permanens Bécs 1600 25 tekercs

MKMGC-G/1600-50 fényes permanens Bécs 1600 50 tekercs

MKMGC-M/1370-25 matt permanens Bécs 1370 25 tekercs

MKMGC-M/1600-25 matt permanens Bécs 1600 25 tekercs



14.06.2021 LAMINÁLÓFÓIÁK — hosszú élettartamú, öntött, 3D laminálók

 2.1.2

MetaGuard-X Serie
cylinder cast lamináló fólia 3D járműcsomagoláshoz, 50 µm (7 év) 

Anyag: MetaGuard X Gloss cylinder cast PVC fólia, 50 µm
MetaGuardX Matt cylinder cast PVC fólia, 50 µm

Ragasztó: oldószerbázisú akril, permanens
Hordozó: PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140 g/m2

Élettartam (kültéri): 7 év
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent eco-solvent festékekkel (UV-festékkel nem lehet!)
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +5 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +110 oC
Felhasználás: járműcsomagolás, 3D applikációk, enyhén ívelt felületekre

Fóliák: Metamark MetaWrap
Tanács: kérjük, 3D applikáció estén ügyeljen a fixáló hőmérsékletre

cikkszám felület ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MKMGX-G/1370-25 fényes permanens Budapest 1370 25 tekercs

MKMGX-G/1370-50 fényes permanens Bécs 1370 50 tekercs

MKMGX-G/1600-25 fényes permanens gyár 1600 25 tekercs

MKMGX-G/1600-50 fényes permanens gyár 1600 50 tekercs

MKMGX-M/1370-25 matt permanens Bécs 1370 25 tekercs

MKMGX-M/1600-25 matt permanens gyár 1600 25 tekercs



14.06.2021 LAMINÁLÓFÓIÁK — hosszú élettartamú, öntött, 3D laminálók

 2.1.3

Avery Dennison DOL 1400 Z  sorozat
öntött lamináló fólia 3D járműcsomagoláshoz, 30 µm (6 év) 

Anyag: DOL 1460 Z: fényes öntött PVC, 30 µm
DOL 1480 Z: matt öntött PVC, 30 µm
DOL 1470 Z: lustre öntött PVC, 30 µm

Ragasztó: oldószerbázisú akril, permanens
Hordozó: PE réteggel bevont, fehér kraft, 135 g/m2

Élettartam (kültéri): 6 év
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +20 - +35  oC,  (legalacsonyabb feszítéssel)

alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +80 oC
Felhasználás: járműcsomagolás, 3D applikációk konvex és konkáv felületekre

Fóliák: MPI1105, MPI1104, MPI1106
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel

cikkszám felület ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ADDOL1460/1370-25 fényes permanens Bécs 1370 25 tekercs

ADDOL1460/1370-50 fényes permanens Bécs 1370 50 tekercs

ADDOL1460/1520-25 fényes permanens Bécs 1520 25 tekercs

ADDOL1460/1520-50 fényes permanens Bécs 1520 50 tekercs

ADDOL1480/1370-25 matt permanens Bécs 1370 25 tekercs

ADDOL1480/1370-50 matt permanens Bécs 1370 50 tekercs

ADDOL1480/1520-25 matt permanens Bécs 1520 25 tekercs

ADDOL1480/1520-50 matt permanens Bécs 1520 50 tekercs



14.06.2021 LAMINÁLÓFÓIÁK — közepes élettartamú, 2D, polimer laminálók

 2.2.1

MetaGuard UV700 sorozat
polimer lamináló fólia, UV- védelemmel, és UV- nyomatokra, 70 µm (5 év) 

Anyag: polimer, hengerelt PVC fólia, 70 µm
Ragasztó: oldószerbázisú akril, permanens, UV-abszorbens
Hordozó: PE réteggel bevont, kraft, 140 g/m2

Élettartam (kültéri): 5 év
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +5 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +110 oC
Felhasználás: sima és enyhén ívelt felületeken, és UV-nyomatok laminálására 

Fóliák: Metamark M5 sorozat
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel

cikkszám felület ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MKMG705GUV/1050-50 fényes permanens Bécs 1050 50 tekercs

MKMG705GUV/1370-25 fényes permanens Bécs 1370 25 tekercs

MKMG705GUV/1370-50 fényes permanens Bécs 1370 50 tekercs

MKMG705GUV/1600-25 fényes permanens Bécs 1600 25 tekercs

MKMG705GUV/1600-50 fényes permanens Bécs 1600 50 tekercs

MKMG702MUV/1050-50 matt permanens Bécs 1050 50 tekercs

MKMG702MUV/1370-25 matt permanens Bécs 1370 25 tekercs

MKMG702MUV/1370-50 matt permanens Bécs 1370 50 tekercs

MKMG702MUV/1600-25 matt permanens Bécs 1600 25 tekercs

MKMG702MUV/1600-50 matt permanens Bécs 1600 50 tekercs



14.06.2021 LAMINÁLÓFÓIÁK — közepes élettartamú, 2D, polimer laminálók

 2.2.2

MetaGuard MGi Gloss
polimer lamináló fólia, 70 µm (5 év) 

Anyag: polimer, hengerelt PVC fólia, 70 µm
Ragasztó: oldószerbázisú akril, permanens, UV-abszorbens
Hordozó: PE réteggel bevont, kraft, 140 g/m2

Élettartam (kültéri): 5 év
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +5 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +110 oC
Felhasználás: sima és enyhén ívelt felületeken, UV-nyomatok laminálására nem alakalmas!  

Fóliák: Metamark Mdi sorozat
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel

cikkszám felület ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MKMGi005G/1050-50 fényes permanens Bécs 1050 50 tekercs

MKMGi005G/1370-50 fényes permanens Bécs 1370 50 tekercs

MKMGi005G/1600-50 fényes permanens Bécs 1600 50 tekercs



14.06.2021 LAMINÁLÓFÓIÁK — közepes élettartamú, 2D, polimer laminálók

 2.2.3

myMEDIA 1200 PolyVinyl sorozat
polimer laminálófólia, 75µm, (5 év)

Anyag: polimerrel lágyított, hengerelt PVC, 75 µm
Ragasztó: myMEDIA 1200 CGP; víztiszta, fényes, permanens

myMEDIA 1210 CMP; víztiszta, matt, permanens
Hordozó: PE réteggel bevont kraft, 140 g/m2

Élettartam (kültéri): 5 év (nyomatlanul)
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +90 oC
Felhasználás: sík és enyhén ívelt felületekre

cikkszám felület ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY1200/1050-50 fényes permanens Budapest 1050 50 tekercs

MY1200/1372-50 fényes permanens Budapest 1372 50 tekercs

MY1200/1600-50 fényes permanens Bécs 1600 50 tekercs

MY1210/1050-50 matt permanens Bécs 1050 50 tekercs

MY1210/1372-50 matt permanens Budapest 1372 50 tekercs

MY1210/1600-50 matt permanens Bécs 1600 50 tekercs

Buda



14.06.2021 LAMINÁLÓFÓIÁK — közepes élettartamú, 2D, polimer laminálók

 2.2.4

Mactac LF 9700 UV
polimer, hengerelt lamináló fólia, UV szűrővel, UV nyomatokhoz is, 80 µm (5 év) 

Anyag: LF 9700 CG-UV: fényes polimerrel lágyított, hengerelt PVC, 80 mm
LF 9700 CM-UV: matt polimerrel lágyított, hengerelt PVC, 80 mm

Ragasztó: oldószerbázisú akril, high-tack, víztiszta
Hordozó: kraft, 100 g/m2

Élettartam (kültéri): 5 év
Hőmérséklet: alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +80 oC
Felhasználás: sík és enyhén ívelt felületekre, UV-festékkel nyomtatott anyagokra, 
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel

cikkszám felület ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MTLF97CGUV/1050-50 fényes HighTack permanens Bécs 1050 50 tekercs

MTLF97CGUV/1370-50 fényes HighTack permanens Bécs 1370 50 tekercs

MTLF97CGUV/1524-50 fényes HighTack permanens Bécs 1524 50 tekercs

MTLF97CMUV/1050-50 matt HighTack permanens Bécs 1050 50 tekercs

MTLF97CMUV/1370-50 matt HighTack permanens Bécs 1370 50 tekercs

MTLF97CMUV/1524-50 matt HighTack permanens Bécs 1524 50 tekercs



14.06.2021 LAMINÁLÓFÓIÁK — közepes élettartamú, 2D, polimer laminálók

 2.2.5

Avery Dennison DOL 2400  sorozat
polimer, hengerelt lamináló fólia, 80 µm (5 év) 

Anyag: DOL 2460 : fényes polimerrel lágyított, hengerelt PVC, 80 µm
DOL 2470 : lustre polimerrel lágyított, hengerelt PVC, 80 µm
DOL 2480 : matt polimerrel lágyított, hengerelt PVC, 80 µm

Ragasztó: oldószerbázisú akril, permanens
Hordozó: PE réteggel bevont, fehér kraft, 135 g/m2

Élettartam (kültéri): 5 év
Hőmérséklet: alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +80 oC
Felhasználás: sík és enyhén ívelt felületekre
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel

cikkszám felület ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ADDOL2460/1067-50 fényes permanens Bécs 1067 50 tekercs

ADDOL2460/1370-50 fényes permanens Bécs 1370 50 tekercs

ADDOL2460/1600-50 fényes permanens Bécs 1600 50 tekercs

ADDOL2470/1370-50 lustre permanens Bécs 1370 50 tekercs

ADDOL2480/1370-50 matt permanens Bécs 1370 50 tekercs



14.06.2021 LAMINÁLÓFÓIÁK — közepes élettartamú, 2D, polimer laminálók

 2.2.6

Avery Dennison DOL 2800  sorozat
polimer, hengerelt lamináló fólia, 80 µm (3 év) 

Anyag: DOL 2860 : fényes polimerrel lágyított, hengerelt PVC, 80 µm
DOL 2880 : matt polimerrel lágyított, hengerelt PVC, 80 µm

Ragasztó: oldószerbázisú akril, permanens
Hordozó: PE réteggel bevont, fehér kraft, 95 g/m2

Élettartam (kültéri): 3 év
Hőmérséklet: alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +80 oC
Felhasználás: sík és enyhén ívelt felületekre
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel

cikkszám felület ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ADDOL2860/1067-50 fényes permanens Bécs 1067 50 tekercs

ADDOL2860/1370-50 fényes permanens Bécs 1370 50 tekercs

ADDOL2860/1600-50 fényes permanens Bécs 1600 50 tekercs

ADDOL2880/1370-50 matt permanens Bécs 1370 50 tekercs

ADDOL2880/1600-50 matt permanens Bécs 1600 50 tekercs



14.06.2021 LAMINÁLÓFÓIÁK — rövid élettartamú, 1D, monomer laminálók

 2.3.1

myMEDIA 5380 MonoLam sorozat
monomer lamináló fólia a myMEDIA 1300 MonoVinyl sorozathoz, 80 µm, (3 év)

Anyag: myMEDIA 5380 MonoLam Gloss: 80 µm, fényes
myMEDIA 5381 MonoLam Matt: 80 µm, matt

Ragasztó: transzparens, oldószerbázisú akril, permanens
Élettartam (kültéri): 3 év
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +80 oC
Felhasználás: myMEDIA 1300 sorozat laminálója, védi a nyomatot karcolódástól szennyeződéstől, kopástól
Tanúsítvány: DIN 4102-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel 

cikkszám felület ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY5380/1050-50 fényes permanens Budapest 1050 50 tekercs

MY5380/1372-50 fényes permanens Budapest 1372 50 tekercs

MY5380/1600-50 fényes permanens Bécs 1600 50 tekercs

MY5381/1050-50 matt permanens Budapest 1050 50 tekercs

MY5381/1372-50 matt permanens Budapest 1372 50 tekercs

MY5381/1600-50 matt permanens Bécs 1600 50 tekercs



14.06.2021 LAMINÁLÓFÓIÁK — rövid élettartamú, 1D, monomer laminálók

 2.3.2

Avery Dennison DOL 3400  sorozat
monomer lamináló fólia, 80 µm (2 év) 

Anyag: DOL 3460 : fényes, monomer PVC, 80 µm
DOL 3470 : lustre, monomer PVC, 80 µm
DOL 3480 : matt, monomer PVC, 80 µm

Ragasztó: oldószerbázisú akril, permanens
Hordozó: PE réteggel bevont, fehér kraft, 135 g/m2

Élettartam (kültéri): 2 év
Hőmérséklet: alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +80 oC
Felhasználás: sík felületekre
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel

cikkszám felület ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ADDOL3460/1067-50 fényes permanens Bécs 1067 50 tekercs

ADDOL3460/1370-50 fényes permanens Bécs 1370 50 tekercs

ADDOL3460/1600-50 fényes permanens Bécs 1600 50 tekercs

ADDOL3470/1370-50 lustre permanens Bécs 1370 50 tekercs

ADDOL3480/1067-50 matt permanens Bécs 1067 50 tekercs

ADDOL3480/1370-50 matt permanens Bécs 1370 50 tekercs

ADDOL3480/1600-50 matt permanens Bécs 1600 50 tekercs

 (gyári raktárból 2m szélességig)



14.06.2021 LAMINÁLÓFÓIÁK — padlólaminálók

 2.4.1

myMEDIA 5574 FloorLam Premium
struktúrált, monomer padlólamináló fólia, 170 µm, R11, (6 hó)

Anyag: kalanderezett monomer PVC, matt, stuktúrált, 170 µm
Ragasztó: permanens
Hordozó: egy oldalon szilikonnal bevont papír 63 g/m2
Élettartam (beltéri): 6 hónap (függőleges grafikák esetén kültéren 1 év)
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +15 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +70 oC
Felhasználás: rövid idejű beltéri padlóreklámok, kültéren displayek védelmére
Tanúsítvány: DIN 4102-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel

DIN 51130 szerint R11 csúszásállósági osztály

cikkszám felület ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY5574/1300-50 struktúrált permanens Bécs 1300 50 5 méter



14.06.2021 LAMINÁLÓFÓIÁK — padlólaminálók

 2.4.2

Poli-Lux Floor 101
struktúrált monomer padlólamináló, 120 µm, R9

Anyag: kalanderezett monomer PVC, matt, stuktúrált, 120 µm
Ragasztó: permanens
Hordozó: egy oldalon szilikonnal bevont papír 90 g/m2

Élettartam (beltéri): 2 év nyomatlanul függőlegesen
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +80 oC
Felhasználás: padlógrafikák védelme
Tanúsítvány: DIN 51130 szerint R9 csúszásállósági osztály

cikkszám felület ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

PTLUX101/1050-50 struktúrált permanens Budapest 1050 50 tekercs

PTLUX101/1372-50 struktúrált permanens Budapest 1372 50 tekercs



14.06.2021 LAMINÁLÓFÓIÁK — padlólaminálók

 2.4.3

myMEDIA 5513 FloorLam Eco
struktúrált, monomer padlólamináló fólia, 100 µm, R9, (3 hó)

Anyag: kalanderezett, monomer PVC, matt, stuktúrált, 100 µm
Ragasztó: permanens
Hordozó: egy oldalon szilikonnal bevont papír 63 g/m2
Élettartam (beltéri): 3 hónap (függőleges grafikák esetén kültéren 2 év)
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +80 oC
Felhasználás: rövid idejű beltéri padlóreklámok, kültéren displayek védelmére
Tanúsítvány: DIN 51130 szerint R9 csúszásállósági osztály, 

cikkszám felület ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY5513/1050-50 struktúrált permanens Bécs 1050 50 tekercs

MY5513/1372-50 struktúrált permanens Bécs 1372 50 tekercs



14.06.2021 LAMINÁLÓFÓIÁK — padlólaminálók

 2.4.4

ASLAN MP 326 Outdoor Floor Protect
struktúrált, matt, padlólamináló, kül- és beltérbe, 125 µm, R9, (6 hó)

Anyag: stuktúrált matt PVC, 125 µm
Ragasztó: permanens, vízálló akril,
Hordozó: egy oldalon szilikonnal bevont papír 63 g/m2

Élettartam: max. 6 hónap 
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +15 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +80 oC
Felhasználás: ASLAN DFP 46 Wrap The Street, ASLAN DFP 47 Wrap The Floor laminálója
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel

DIN 51130 szerint R9 csúszásállósági osztály
ASTM D2047 szabványban megfogalmazott csúszásmentességi követelménynek megfelel

cikkszám felület ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ASMP326/1370-25 struktúrált permanens Bécs 1370 25 tekercs



14.06.2021 LAMINÁLÓFÓIÁK —design interior laminálók

 2.5.1

Metamark MetaGuard Decor sorozat
struktúrált, polimer laminálófólia kül- és beltérbe, 150 µm, (7 év)

Anyag: kalanderezett polimer PVC, transzpaprens stuktúrált, 150 µm
MetaGuard Decor Artisan - vászon struktúra
MetaGuard Decor SandTex - finom homok struktúra
MetaGuard Decor BrushStroke - ecsetvonás struktúra

Ragasztó: permanens, oldószerbázisú akril
Hordozó: PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140 g/m2

Élettartam (kültéri): 7 év 
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +5 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +110 oC
Felhasználás: falgarfikák, faldekorációk kül- és beltéren, múzeumokban, vásárokon, hotelekben, éttermekben,

üzletekben, POS, minden olyan helyen, ahol a magas karcállóság az elvárás
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  C tűzvédelmi minősítéssel

cikkszám felület ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MKMGW-01/1370-25 Artisan permanens Bécs 1370 25 méter

MKMGW-02/1370-25 SandTex permanens Bécs 1370 25 méter

MKMGW-03/1370-25 BrushStroke permanens Bécs 1370 25 méter



14.06.2021 LAMINÁLÓFÓIÁK —design interior laminálók

 2.5.2

Mactac PERMAfun Brushed Metal
struktúrált, polimer, metál effekt lamináló fólia UV- védelemmel, UV-nyomatokra is, 100 µm, (7 év)

Anyag: kalanderezett polimer PVC,  (UV- filterrel) transzpaprens stuktúrált, 100 µm,
Brushed Metal: szálhúzott felület hatását kelti, főleg metál fóliákon

Ragasztó: HighTack, oldószerbázisú akril (UV- nyomatokra is alkalmas)
Hordozó: PE réteggel bevont,135 g/m2

Élettartam (kültéri): 7 év 
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +5 - +40 oC, alkalmazási hőmérséklet -45 oC - +70 oC
Felhasználás: falgarfikák, faldekorációk kül- és beltéren, múzeumokban, vásárokon, hotelekben, éttermekben,

metál fóliával szálhúzott metál felület, jól megvállasztott grafikával selyem (textil) hatás érhető el
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  C tűzvédelmi minősítéssel

cikkszám felület ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MTPFBRUSH/1370-50 szálhúzott HighTack permanens Bécs 1370 50 méter



14.06.2021 LAMINÁLÓFÓIÁK — antigraffiti fóliák

 2.6.1

ASLAN CB 90 Clearboard
fényes, víztiszta, extrém karcálló, írható fólia, 80 µm, 5 év

Anyag: lakkozott poliészter, 50 µm
Ragasztó: permanens akril
Hordozó: PE réteggel bevont kraft, 35 g/m2

Élettartam (kültéri): 5 év
Applikálás: száraz 
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +15 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +80 oC
Irható: táblafilccel,  (ha véletlenül nem vízzel oldható filccel írtak rá, alkohollal letörölhető)
Törölhető: mikroszálas törlőkendővel (nem marad utána folt)
Felhasználás: ez a védőfólia minden nyomatot írható felületetté alakít, antigraffiti fóliaként is használható
Tanúsítvány: DIN 4102-1 szabvány előírása szerint  B1

cikkszám felület ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ASCB90/1370-50 fényes permanens Bécs 1370 50 méter



14.06.2021 LAMINÁLÓFÓIÁK — antigraffiti fóliák

 2.6.2

Mactac LUV7036
víztiszta poliészter, UV- és graffiti ellen védő lamináló fólia UV- nyomatokra, 36 µm (3 év)

Anyag: víztiszta, fényes poliészter, 36 µm
Ragasztó: víztiszta permanens (szolvent akril)
Hordozó: PET szilikonréteggel (36 µm)
Élettartam (kültéri): 3 év
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +15 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +100 oC
Felhasználás: nagyértékű nyomatok, fotók védőfóliája: a graffitiket a megfelelő oldószerrel egyszerűen letörölheti

(aceton, metanol, ammonium stb.)
a ragasztó nem változtatja meg a nyomat PH értékét, így nem fehéredik ki
tökéletesen tapad az UV-festékkel nyomtatott médiákon is

Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B-s1-d0 tűzvédelmi minősítéssel 

cikkszám felület ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MTLUV7036/1370-50 fényes HighTack permanens Bécs 1370 50 méter

MTLUV7036/1524-50 fényes HighTack permanens Bécs 1524 50 méter



14.06.2021 LAMINÁLÓFÓIÁK —kétoldalas ragasztófilm, mounting film

 2.7.1

myMEDIA 5710 Mounting Film
kétoldalas ragasztófólia kül- és beltérbe, 12 µm

Anyag: transparens poliészter fólia 12 µm, összvastagság 70 µm,
Ragasztó, külső: permanens, transzparens akril
Ragasztó, belső: permanens, transzparens akril
Hordozó: egy oldalon szilikonnal bevont papír 90 g/m2
Élettartam (kültéri): 2 év
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +150 oC
Felhasználás: tapad műanyagra, fára, fémre, fóliára
Tanúsítvány: DIN 4102-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel

cikkszám ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY5710/1040-50 permanens/permanens Bécs 1040 50 tekercs

MY5710/1300-50 permanens/permanens Bécs 1300 50 tekercs

MY5710/1540-50 Permanens/permanens Bécs 1540 50 tekercs



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — car wrapping (színes fóliák)

 3.1.1

Avery Dennison Supreme Wrapping Film Gloss
fényes, öntött prémium autófólia, Easy Apply RS-technológiával

Anyag: öntött PVC 
Ragasztó: permanens transzparens akril, légcsatornás (Easy Apply RS), 2 évig visszaszedhető
Hordozó: PE réteggel bevont, fehér kraft, 150 g/m2

Élettartam : fekete, fehér: 12 év (függ.), 6 év (vízsz.) , többi szín: 10 év (függ.) 5 év (vízsz.)
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -50 oC - +110 oC
Applikálás: száraz
Felhasználás: konvex és konkáv, szegecselt, lyukasztott felületekre, vizi járművekre (víz feletti részekre, Avery Edge

Sealer használatával), kiválóan ellenáll az időjárás viszontagságainak, sónak, nedvességnek, 
UV-sugárzásnak

Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel

Látványtervező: https://graphics.averydennison.com/en/home/resources-and-learning/carvisualizer.html

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

SWF-AMBULANCEYEL ambulance yellow Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-AQUABLUE aqua blue Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-BLACK black Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-BLUE blue Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-BURGUNDY burgundy Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-CARDINALRED2 cardinal red Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-CARMINERED2 carmine red Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-CLOUDYBLUE cloudy blue Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-DARKBLUE dark blue Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-DARKGREEN dark green Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-DARKGREY dark grey Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-DARKYELLOW2 dark yellow Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-EMERALDGREEN emerald green Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-GRASSGREEN2 grass green Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-GREY grey Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-INDIGOBLUE indigo blue Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-INTENSEBLUE intense blue Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-LIGHTBLUE light blue Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-LIGHTGREY light grey Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-LIGHTPISTACHIO light pistachio Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-LIMEGREEN2 lime green Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-OBSIDIANBLACK obsidian black Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-ORANGE2 orange Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-RED2 red Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-ROCKGREY rock grey Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-SEABREEZEBLUE sea-breeze blue Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-SMOKYBLUE smoky blue Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-SOFTRED2 soft red Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-WHITE white Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-YELLOW2 yellow Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — car wrapping (színes fóliák)

 3.1.2

Avery Dennison Supreme Wrapping Film Satin
szaténfényű, öntött prémium autófólia, Easy Apply RS-technológiával

Anyag: öntött PVC 
Ragasztó: permanens transzparens akril,légcsatornás (Easy Apply RS), 2 évig visszaszedhető
Hordozó: PE réteggel bevont, fehér kraft, 150 g/m2

Élettartam : 10 év (függőlegesen), 5 év (vízszintesen)
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -50 oC - +110 oC
Applikálás: száraz
Felhasználás: konvex és konkáv, szegecselt, lyukasztott felületekre, vizi járművekre (víz feletti részekre, Avery Edge

Sealer használatával), kiválóan ellenáll az időjárás viszontagságainak, sónak, nedvességnek, 
UV-sugárzásnak

Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel

Látványtervező: https://graphics.averydennison.com/en/home/resources-and-learning/carvisualizer.html

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

SWF-S-WHITE satin white Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-S-WHITEPEARL satin white pearl Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-S-BUBBLEPINK2 satin bubblegum pink Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-S-CARMINERED2 satin carmin red Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-S-KHAKIGREEN satin khaki green Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-S-BLACK satin black Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — car wrapping (színes fóliák)

 3.1.3

Avery Dennison Supreme Wrapping Film Matt
matt, öntött prémium autófólia, Easy Apply RS-technológiával

Anyag: öntött PVC 
Ragasztó és felület: permanens transzparens akril, légcsatornás (Easy Apply RS), 2 évig visszaszedhető
Hordozó: PE réteggel bevont, fehér kraft, 150 g/m2

Élettartam : 5 év (függőlegesen), 2,5 év (vízszintesen)
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -50 oC - +110 oC
Applikálás: száraz
Felhasználás: konvex és konkáv, szegecselt, lyukasztott felületekre, vizi járművekre (víz feletti részekre, Avery Edge

Sealer használatával), kiválóan ellenáll az időjárás viszontagságainak, sónak, nedvességnek, 
UV-sugárzásnak

Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel

Látványtervező: https://graphics.averydennison.com/en/home/resources-and-learning/carvisualizer.html

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

SWF-M-BLACK black Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-M-BLUE blue Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-M-DARKGREY dark grey Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-M-KHAKIGREEN khaki green Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-M-OLIVEGREEN olive green Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-M-ORANGE orange Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-M-WHITE white Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — car wrapping (színes fóliák)

 3.1.4

Avery Dennison Supreme Wrapping Film Satin Metal
szaténfényű, metál, öntött prémium autófólia, Easy Apply RS-technológiával

Anyag: öntött PVC 
Ragasztó: permanens transzparens akril, légcsatornás (Easy Apply RS), 2 évig visszaszedhető
Hordozó: PE réteggel bevont, fehér kraft, 150 g/m2

Élettartam : 5 év (függőlegesen), 2,5 év (vízszintesen), speciális színek*: 3 év (függőlegesen), 1 év (vízszintesen)
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -50 oC - +110 oC
Applikálás: száraz
Felhasználás: konvex és konkáv, szegecselt, lyukasztott felületekre, vizi járművekre (víz feletti részekre, Avery Edge

Sealer használatával), kiválóan ellenáll az időjárás viszontagságainak, sónak, nedvességnek, 
UV-sugárzásnak

Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel

Látványtervező: https://graphics.averydennison.com/en/home/resources-and-learning/carvisualizer.html

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

SWF-S-BKROGREYMET black rock grey Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-S-BLISSPURPMET* blissful purple* Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-S-COOLTEALMET* cool teal* Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-S-DARKBLUEMET dark blue Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-S-DBASALTMET dark basalt Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-S-DOVEGREYMET dove grey Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-S-ENERGETYELLO* energetic yellow* Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-S-GRAPHITEMET graphit Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-S-GREYBLUEMET grey blue Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-S-HANSBROWNMET hans brown Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-S-HOPEGREENMET * hope green* Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-S-LBROWNMET light brown Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-S-LIGHTGREYMET light grey Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-S-LIVEGREENMET* lively green* Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-S-SAFARIGOLMET* safari gold* Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-S-SPACESILMET spece silver Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-S-STUNORAMET* stunning orange* Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-S-WAVEBLUEMET* wave blue* Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — car wrapping (színes fóliák)

 3.1.5

Avery Dennison Supreme Wrapping Film Gloss Metal
fényes, metál, öntött, prémium autófólia, Easy Apply RS-technológiával

Anyag: öntött PVC 
Ragasztó: permanens transzparens akril, légcsatornás (Easy Apply RS), 2 évig visszaszedhető
Hordozó: PE réteggel bevont, fehér kraft, 150 g/m2

Élettartam : 5 év (függőlegesen), 2,5 év (vízszintesen), speciális színek*: 3 év (függőlegesen), 1 év (vízszintesen)
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -50 oC - +110 oC
Applikálás: száraz
Felhasználás: konvex és konkáv, szegecselt, lyukasztott felületekre, vizi járművekre (víz feletti részekre, Avery Edge

Sealer használatával), kiválóan ellenáll az időjárás viszontagságainak, sónak, nedvességnek, 
UV-sugárzásnak

Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel
Látványtervező: https://graphics.averydennison.com/en/home/resources-and-learning/carvisualizer.html

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

SWF-ACIDGREENMET acid green Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-BLACKMETAL black Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-BRIGHTBLUMET bright blue Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-BROWNMETAL brown Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-DARKBLUEMET dark blue Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-ECLIPSEMET* eclipse* Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-FUNPURPLEMET fun purple Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-GOLDMETAL gold Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-GREYMETAL grey Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-MAGBURSTMET* magnetic brust* Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-MYSTERINDIMET mysterious indigo Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-MYSTERYBKMET mystery black Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-PASSIONREDMET red Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-PRISMGREYMET pride prismatic grey Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-QUICKSILMET2 quick silver-O Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-RADIOACTIVEMET* radioactive-O* Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-SANDSPARKLEMET* sand sparke* Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-SILVERMETAL silver Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-SPARKMET* spark-O* Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — car wrapping (színes fóliák)

 3.1.6

Avery Dennison Supreme Wrapping Film Matt Metal
matt, metál öntött prémium autófólia, Easy Apply RS-technológiával

Anyag: öntött PVC 
Ragasztó: permanens transzparens akril, légcsatornás (Easy Apply RS), 2 évig visszaszedhető
Hordozó: PE réteggel bevont, fehér kraft, 150 g/m2

Élettartam : 5 év (függőlegesen), 2,5 év (vízszintesen), speciális színek*: 3 év (függőlegesen), 1 év (vízszintesen)
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -50 oC - +110 oC
Applikálás: száraz
Felhasználás: konvex és konkáv, szegecselt, lyukasztott felületekre, vizi járművekre (víz feletti részekre, Avery Edge

Sealer használatával), kiválóan ellenáll az időjárás viszontagságainak, sónak, nedvességnek, 
UV-sugárzásnak

Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel

Látványtervező: https://graphics.averydennison.com/en/home/resources-and-learning/carvisualizer.html

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

SWF-M-ANTHRAMET anthracite Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-M-APPLEMET apple green Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-M-BLUEMET blue Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-M-BRILBLUMET brilliant blue Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-M-BROWNMET brown Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-M-CHARCOALMET* charcoal* Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-M-CHERRYMET cherry red Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-M-FROSBLUMET frost blue Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-M-GARNETMET garnet red Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-M-GREYMET grey Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-M-GUNMETLMET* gunmetal* Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-M-MOSSGREENMET moss green Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-M-NIGHTBLUMET night blue Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-M-PINKMET pink Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-M-POWBLUEMET powder blue Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-M-PURPLEMET purple Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-M-SILVERMET silver Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter
SWF-M-YELGREENMET yellow green Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — car wrapping (színes fóliák)

 3.1.7

Avery Dennison Supreme Wrapping Film Pearl
gyöngyházfényű, öntött prémium autófólia, Easy Apply RS-technológiával

Anyag: öntött PVC 
Ragasztó és felület: permanens transzparens akril, légcsatornás (Easy Apply RS), 2 évig visszaszedhető
Hordozó: PE réteggel bevont, fehér kraft, 150 g/m2

Élettartam : 5 év (függőlegesen), 2,5 év (vízszintesen)
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -50 oC - +110 oC
Applikálás: száraz
Felhasználás: konvex és konkáv, szegecselt, lyukasztott felületekre, vizi járművekre (víz feletti részekre, Avery Edge

Sealer használatával), kiválóan ellenáll az időjárás viszontagságainak, sónak, nedvességnek, 
UV-sugárzásnak

Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel

Látványtervező: https://graphics.averydennison.com/en/home/resources-and-learning/carvisualizer.html

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

SWF-WHITEPEARL pearl white Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-LGREENPEARL2 pearl light green Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-DGREENPEARL2 pearl dark green Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-PEARWHITESNOW gloss pearl white snow Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — car wrapping (színes fóliák)

 3.1.8

Avery Dennison Supreme Wrapping Film Diamond
csillogó, öntött, prémium autófólia, Easy Apply RS-technológiával

Anyag: öntött PVC, 137-140 µm
Ragasztó: permanens transzparens akril, légcsatornás (Easy Apply RS), 2 évig visszaszedhető
Hordozó: PE réteggel bevont, fehér kraft, 150 g/m2

Élettartam : 3 év (függőlegesen), 1 év (vízszintesen)
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -50 oC - +110 oC
Applikálás: száraz
Felhasználás: konvex és konkáv, szegecselt, lyukasztott felületekre, vizi járművekre (víz feletti részekre, Avery Edge

Sealer használatával), kiválóan ellenáll az időjárás viszontagságainak, sónak, nedvességnek, 
UV-sugárzásnak

Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel

Látványtervező: https://graphics.averydennison.com/en/home/resources-and-learning/carvisualizer.html

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

SWF-DIAMONDWHITE diamond white Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-DIAMONDAMBER diamond amber Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-DIAMONDRED diamond red Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-DIAMONDBLUE diamond blue Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-DIAMONDSILVER diamond silver Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — car wrapping (színes fóliák)

 3.1.9

Avery Dennison Supreme Wrapping Film Color Flow
színjátszó, öntött prémium autófólia, Easy Apply RS-technológiával

Anyag: öntött PVC, 80 µm
Ragasztó: permanens transzparens akril, légcsatornás (Easy Apply RS), 2 évig visszaszedhető
Hordozó: PE réteggel bevont, fehér kraft, 150 g/m2

Élettartam : 4 év (függőlegesen), 1 év (vízszintesen)
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -50 oC - +110 oC
Applikálás: száraz
Felhasználás: konvex és konkáv, szegecselt, lyukasztott felületekre, vizi járművekre (víz feletti részekre, Avery Edge

Sealer használatával), kiválóan ellenáll az időjárás viszontagságainak, sónak, nedvességnek, 
UV-sugárzásnak

Látványtervező: https://graphics.averydennison.com/en/home/resources-and-learning/carvisualizer.html

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

SWF-FRESHSPRING gloss fresh spring Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-HIDDENFOREST gloss  hidden forest Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-LIGHTNINGRIDGE gloss  lightning ridge Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-RISINGSUN gloss  rising sun Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-ROARINGTHUNDER gloss roaring thunder Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-RUSHINGRIPTIDE gloss rushing riptide Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-URBANJUNGLE gloss urban jungle Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-S-FRESHSPRING satin fresh spring Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-S-LIGHTNINGRIDGE satin lightning ridge Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-S-RISINGSUN satin rising sun Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-S-ROARINGTHUNDER satin roaring thunder Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-S-RUSHINGRIPTIDE satin rushing riptide Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-S-URBANJUNGLE satin urban jungle Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — car wrapping (színes fóliák)

 3.1.10

Avery Dennison Supreme Wrapping Film Extreme Texture
erősen struktúrált, öntött, premium autófólia, Easy Apply RS 

Anyag: öntött PVC 87-119 µm
Ragasztó: permanens transzparens akril, 2 évig visszaszedhető
Hordozó: PE réteggel bevont, fehér kraft, 150 g/m2

Élettartam : 4 év (függőlegesen), 1 év (vízszintesen)
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -50 oC - +110 oC
Applikálás: száraz
Felhasználás: konvex és konkáv, szegecselt, lyukasztott felületekre, vizi jármúvekre (víz feletti részekre, Avery Edge

Sealer használatával), kiválóan ellenáll az időjárás viszontagságainak, sónak, nedvességnek, 
UV-sugárzásnak

Látványtervező: https://graphics.averydennison.com/en/home/resources-and-learning/carvisualizer.html

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

SWF-BRUSHALU/1520-25 brushed aluminium Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-BRUSHBLACK/1520-25 brushed black Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-BRUSHBRONZE/1520-25 brushed bronze Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-BRUSHSTEEL/1520-25 brushed steel Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-BRUSHTITAN/1520-25 brushed titanium Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter

SWF-CARB-K/1520-25 carbon fibre black Easy Apply RS Bécs 1520 25 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — car wrapping (színes fóliák)

 3.1.11

Metamark Colour Change Wrapping Film
színes, cylinder cast mikro-légcsatornás járműcsomagoló fólia 

Anyag: Cylinder cast PVC fólia, 100 µm
Ragasztó: MetaScape, permanens, oldószerbázisú akril, légcsatornás
Hordozó: PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 135 g/m2

Élettartam : fekete és fehér 8 év, színes 7 év, metál színek 5 év
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +110 oC
Applikálás: száraz (nedves applikálás nem ajánlott!)
Felhasználás: járműcsomagolás, járműdekorációk, jelölések, (bonyolult felületek csomagolása előtt teszt ajánlott)

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MKCCG00/1520-50 gloss white légcsat. Metascape Bécs 1520 50 méter
MKCCG01M/1520-50 matt white légcsat. Metascape Bécs 1520 50 méter
MKCCG10/1520-50 gloss black légcsat. Metascape Bécs 1520 50 méter
MKCCG11M/1520-50 matt black légcsat. Metascape Bécs 1520 50 méter
MKCCG12/1520-50 gloss tangerine légcsat. Metascape Bécs 1520 50 méter
MKCCG21/1520-50 gloss detroit légcsat. Metascape Bécs 1520 50 méter
MKCCG29/1520-50 gloss nardo grey légcsat. Metascape Bécs 1520 50 méter
MKCCG31/1520-50 gloss daytona légcsat. Metascape Bécs 1520 50 méter
MKCCG42/1520-50 gloss rosso légcsat. Metascape Bécs 1520 50 méter
MKCCG48/1520-50 gloss carmine légcsat. Metascape Bécs 1520 50 méter
MKCCG52/1520-50 gloss french blue légcsat. Metascape Bécs 1520 50 méter
MKCCG55/1520-50 gloss phönix blue légcsat. Metascape Bécs 1520 50 méter
MKCCG62/1520-50 gloss java green légcsat. Metascape Bécs 1520 50 méter
MKCCG65/1520-50 gloss teal légcsat. Metascape Bécs 1520 50 méter
MKCCG67/1520-50 gloss neon green légcsat. Metascape Bécs 1520 50 méter
MKCCG69/1520-50 gloss racing green légcsat. Metascape Bécs 1520 50 méter
MKCCG90/1520-50 gloss silver légcsat. Metascape Bécs 1520 50 méter
MKCCG93/1520-50 gloss gunmetal légcsat. Metascape Bécs 1520 50 méter
MKCCG95/1520-50 gloss aluminium légcsat. Metascape Bécs 1520 50 méter
MKCCG96/1520-50 gloss graphite légcsat. Metascape Bécs 1520 50 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — car wrapping (színes fóliák)

 3.1.12

Avery Dennison Conform Chrome
króm effekt tükörfólia, Easy Apply RS, 142 µm, (2-3 év)

Anyag: króm és matt effekt fólia 8 színben, 142 µm,
Ragasztó: permanens légcsatornás: Easy Apply RS
Hordozó: PE réteggel bevont, fehér kraft, 150 g/m2

Élettartam : fényes ezüst: 3 év;  matt ezüst és a többi szín: 2 év
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +80 oC
Felhasználás: belsőépítészeti felhasználás

Magyarországon a járműveken nem megengedett a krómfólia használata
 (KöHEM rendelet 6/1990 lV.12  97§ (3)

Látványtervező: https://graphics.averydennison.com/en/home/resources-and-learning/carvisualizer.html

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ADCHROME-B/1350-22 blue chrome Easy Apply RS Bécs 1350 22 méter

ADCHROME-D/1350-22 gold chrome Easy Apply RS Bécs 1350 22 méter

ADCHROME-K/1350-22 black chrome Easy Apply RS Bécs 1350 22 méter

ADCHROME-R/1350-22 red chrome Easy Apply RS Bécs 1350 22 méter

ADCHROME-RD/1350-22 rose gold chrome Easy Apply RS Bécs 1350 22 méter

ADCHROME-S/1350-22 silver chrome Easy Apply RS Bécs 1350 22 méter

ADCHROME-SM/1350-22 matt silver chrome Easy Apply RS Bécs 1350 22 méter

ADCHROME-V/1350-22 violet chrome Easy Apply RS Bécs 1350 22 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — car wrapping (színes fóliák)

 3.1.13

Avery Dennison Supreme Protection Film 
öngyógyuló karosszériavédő fólia, 165 µm, (7-10 év)

Anyag: poliuretán fólia, 165 µm,
SPF Gloss Black Paint:  magasfényű mélyfekete poliuretánfólia, öngyógyuló
SPF Matt Paint:  matt transzparens, poliuretán fólia, ögyógyuló
SPF- Xl Paint: magasfényű transzparens, poliuretán fólia, ögyógyuló

Ragasztó: permanens, UV-álló, önnyen eltávolítható
Hordozó: PET
Élettartam : 10 év (függőlegesen), 7 év (vízszintesen)
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +100 oC
Applikálás: nedves
Felhasználás: véd a kőfelverődések, karcolások, utcai szennyeződések, rovarok, időjárás viszontagságai ellen, 

öngyógyul: kisebb karcolások esetén szobahőmérsékleten, nagyobbak esetén melegítés hatására, 
megőrzi az autó értékét, sík és enyhén ívelt felületekre alkalmas

Látványtervező: https://graphics.averydennison.com/en/home/resources-and-learning/carvisualizer.html

láthatatlan "rovarálló" öngyógyuló            karcálló "kőálló"

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ADSPF-KG/1520-15 magasfényű fekete Bécs 1520 15 méter

ADSPF-M/1520-15 matt transzparens Bécs 1520 15 méter

ADSPFXI/1520-15 magasfényű transzparens Bécs 1520 15 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — car wrapping (színes fóliák)

 3.1.14

Avery Dennison Pure Defense PVC
kőfelverődés elleni közép és hosszútávú lakkvédő fólia, 150 µm, (5év)

Anyag: PVC fólia, 150 µm,
Ragasztó: permanens , UV-álló
Hordozó: PE réteggel bevont, fehér kraft, 140 g/m2

Élettartam : 5 év
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +80 oC
Applikálás: nedves
Felhasználás: véd a kőfelverődések, karcolások ellen, megőrzi az autó értékét,

nem ajánlott oda ragasztani, ahol benzinnel, gázolajjal rendszeresen érintkezhet.
sík és enyhén ívelt felületekre

láthatatlan "rovarálló" karcálló               "kőálló"

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ADPURPVC/1000-50 transzparens Bécs 1000 50 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — car wrapping (színes fóliák)

 3.1.15

Avery Dennison 7554 Exterior Blockout film
fekete, finomszemcsés struktúrájú védő és designfólia járművekre, 150 µm (5 év) 

Anyag: matt, fekete  szemcse struktúrájú hengerelt  polimer PVC, 150 µm
Ragasztó: permanens oldószerbázisú akril, UV-álló
Hordozó: PE réteggel bevont, fehér kraft, 140 g/m2

Élettartam (kültéri): 5 év
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +100 oC
Felhasználás: épületekre, járművekre design és / vagy védő fóliának, (benzinnek, gázoljanak kitett területre nem 

alkalmas), elsősorban függőleges felületekre pl., járművek  B-oszlop,
lyukaszható, nagyfrekvenciás hegesztésre is alkalmas; a fényessége, felülete megváltoztatható
így nyomtatás nélkül megjeleníthető a grafika

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

AD7554/1000-50 fekete, matt struktúrált Bécs 1000 50 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — opak és transzlucent színes fóliák

 3.2.1

Avery Dennison 900 Super Cast 
öntött plotterfólia 84 színben matt, fényes és metál felülettel, 50 µm, (6-12 év)

Anyag: polimerrel lágyított öntött, cast PVC, 50 µm
Ragasztó: permanens, akril bázisú, transzparens
Hordozó: PE réteggel bevont, fehér kraft, 135 g/m2, a fehér fóliának kék a hordozója
Nyomtatás: termotranszfer nyomtatóval 
Élettartam : fekete-fehér: 12 év, színes: 10 év, metál: 6 év
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -50 oC - +110 oC
Felhasználás: hosszútávú grafikákhoz kül- és beltérbe, konvex, konkáv, szegecselt, lyukasztott felületekre
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

AD901/1230-50 black gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD923/1230-25 burgundy gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD902-01/1230-50 buttercup yellow gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD955-01/1230-25 cardinal red gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD916-01/1230-25 dark green gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD924/1230-25 dark red gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD931/1230-25 emerald green gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD968/1230-50 empire blue gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD922/1230-25 geranium red gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD918/1230-25 grey gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD908/1230-25 kelly green gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD907/1230-25 light green gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD911-01/1230-25 light orange gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD906-01/1230-50 medium red gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD951/1230-50 primrose yellow gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD959/1230-25 rioja red gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD981/1230-50 soft red gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD987-01/1230-50 spicy red gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD985/1230-25 springtime green gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD927-01/1230-50 sunflower yellow gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD917/1230-25 taxi beige gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD903/1230-25 tomato red gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD934/1230-25 vivid blue gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD900/1230-50 white gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD920/1230-25 white matt permanens Bécs 1230 50 méter

AD921/1230-25 black matt permanens Bécs 1230 50 méter

AD990/1230-25 silver metallic permanens Bécs 1230 50 méter

AD991/1230-50 gold metallic permanens Bécs 1230 50 méter

AD992/1230-50 grey metallic permanens Bécs 1230 50 méter

Avery Dennison 900  Super Cast további színei, Panton vagy egyedi színek rendelési minimuma 1 tekercs



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — opak és transzlucent színes fóliák

 3.2.2

MACal 9800 CAST
öntött plotterfólia 117 színben matt és fényes felülettel, 66 µm, (5-10 év)

Anyag: polimerrel lágyított öntött PVC, 66 µm, (kadmium mentes),
Ragasztó: permanens, akril oldószer bázisú, transzparens, SL színeknél fehér ragasztóval
Hordozó: PE réteggel bevont, fehér kraft, 135 g/m2, a fehér fóliának kék szilikon rétege
Élettartam : fekete-fehér: 10 év, színes: 8 év, metál: 5 év
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +8 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +90 oC
Felhasználás: hosszútávú grafikákhoz kül- és beltérbe, konvex, konkáv, szegecselt, lyukasztott felületekre, járművekre, 

vizijárművekre (vízszint feletti rész)
Javaslat: matt felületű fóliákhoz erős tapadású applikáló fóliát használjanak

íves felületekre szárazon applikáljanak, sík felület esetében a  nedves applikáció szóba jöhet
erősítsék meg a széleket, amennyiben az erős tisztítószerekkel érintkezhet

Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MT9801-140/1230-50 orange permanens Bécs 1230 50 méter

MT9801-144/1230-50 light orange gloss permanens Bécs 1230 50 méter

MT9807-100/1230-50 luminous yellow SL permanens Bécs 1230 50 méter

MT9807-107/1230-50 luminous orange SL permanens Bécs 1230 50 méter

MT9807-142/1230-50 bright orange SL permanens Bécs 1230 50 méter

MT9807-143/1230-50 bright yellow SL permanens Bécs 1230 50 méter

MT9807-163/1230-50 fire orange permanens Bécs 1230 50 méter

MT9809-106/1230-50 lemon yellow permanens Bécs 1230 50 méter

MT9809-111/1230-50 saffron permanens Bécs 1230 50 méter

MT9809-145/1230-50 dark yellow permanens Bécs 1230 50 méter

MT9809-146/1230-50 banana yellow permanens Bécs 1230 50 méter

MT9809-147/1230-50 orange yellow permanens Bécs 1230 50 méter

MT9809-164/1230-50 canari yellow permanens Bécs 1230 50 méter

MT9809-165/1230-50 mustard permanens Bécs 1230 50 méter

MT9829-100/1230-50 white permanens Bécs 1230 50 méter

MT9829-101/1230-50 beige permanens Bécs 1230 50 méter

MT9829-105/1230-50 ivory permanens Bécs 1230 50 méter

MT9829-122/1230-50 cream white permanens Bécs 1230 50 méter

MT9837-100/1230-50 luminous cyan SL permanens Bécs 1230 50 méter

MT9837-101/1230-50 luminous blue SL permanens Bécs 1230 50 méter

MT9837-113/1230-50 violet SL permanens Bécs 1230 50 méter

MT9837-130/1230-50 dark violet SL permanens Bécs 1230 50 méter

MT9837-191/1230-50 cornflower blue SL permanens Bécs 1230 50 méter

MT9838-112/1230-50 ultramarine blue permanens Bécs 1230 50 méter

MT9839-107/1230-50 light blue permanens Bécs 1230 50 méter

MT9839-110/1230-50 sky blue permanens Bécs 1230 50 méter

MT9839-111/1230-50 vivid blue permanens Bécs 1230 50 méter

MT9839-112/1230-50 ultramarine blue permanens Bécs 1230 50 méter

MT9839-119/1230-50 dark blue permanens Bécs 1230 50 méter

MT9839-120/1230-50 egyyptian blue permanens Bécs 1230 50 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — opak és transzlucent színes fóliák

 3.2.2

MACal 9800 CAST
cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 

(mm)
hosszúság 

(m)
rendelési 
egység

MT9839-122/1230-50 sea blue permanens Bécs 1230 50 méter

MT9839-123/1230-50 scandinavian blue permanens Bécs 1230 50 méter

MT9839-124/1230-50 medium blue permanens Bécs 1230 50 méter

MT9839-126/1230-50 reflex blue permanens Bécs 1230 50 méter

MT9839-138/1230-50 aubergine permanens Bécs 1230 50 méter

MT9839-140/1230-50 steel blue permanens Bécs 1230 50 méter

MT9839-141/1230-50 azure blue permanens Bécs 1230 50 méter

MT9839-142/1230-50 pastel blue permanens Bécs 1230 50 méter

MT9839-144/1230-50 pastel aqua permanens Bécs 1230 50 méter

MT9839-187/1230-50 midnight blue permanens Bécs 1230 50 méter

MT9839-188/1230-50 vivid blue permanens Bécs 1230 50 méter

MT9839-189/1230-50 marine blue permanens Bécs 1230 50 méter

MT9839-190/1230-50 royal saphire permanens Bécs 1230 50 méter

MT9839-192/1230-50 tanzanite blue permanens Bécs 1230 50 méter

MT9839-193/1230-50 light navy permanens Bécs 1230 50 méter

MT9847-100/1230-50 luminous green SL permanens Bécs 1230 50 méter

MT9847-135/1230-50 olive SL permanens Bécs 1230 50 méter

MT9849-110/1230-50 medium gree permanens Bécs 1230 50 méter

MT9849-113/1230-50 apple green permanens Bécs 1230 50 méter

MT9849-115/1230-50 turquoise green permanens Bécs 1230 50 méter

MT9849-117/1230-50 petrol permanens Bécs 1230 50 méter

MT9849-118/1230-50 mint permanens Bécs 1230 50 méter

MT9849-133/1230-50 turquiose blue permanens Bécs 1230 50 méter

MT9849-134/1230-50 dark lagoon permanens Bécs 1230 50 méter

MT9849-136/1230-50 bright green permanens Bécs 1230 50 méter

MT9849-151/1230-50 dark green permanens Bécs 1230 50 méter

MT9849-153/1230-50 bottle green permanens Bécs 1230 50 méter

MT9849-154/1230-50 green yellow permanens Bécs 1230 50 méter

MT9849-155/1230-50 grass green permanens Bécs 1230 50 méter

MT9849-164/1230-50 blue green permanens Bécs 1230 50 méter

MT9849-165/1230-50 leaf green permanens Bécs 1230 50 méter

MT9857-100/1230-50 luminous red SL permanens Bécs 1230 50 méter

MT9857-110/1230-50 poppy red Sl permanens Bécs 1230 50 méter

MT9857-148/1230-50 red orange SL permanens Bécs 1230 50 méter

MT9859-100/1230-50 medium red permanens Bécs 1230 50 méter

MT9859-105/1230-50 burgundy permanens Bécs 1230 50 méter

MT9859-109/1230-50 cyclamen permanens Bécs 1230 50 méter

MT9859-112/1230-50 dark red permanens Bécs 1230 50 méter

MT9859-128/1230-50 rioja red permanens Bécs 1230 50 méter

MT9859-131/1230-50 pink violet permanens Bécs 1230 50 méter

MT9859-141/1230-50 wine red permanens Bécs 1230 50 méter

MT9859-142/1230-50 regal red permanens Bécs 1230 50 méter

MT9859-143/1230-50 spicy red permanens Bécs 1230 50 méter

MT9859-146/1230-50 tomato red permanens Bécs 1230 50 méter

MT9859-147/1230-50 vivid red permanens Bécs 1230 50 méter

MT9859-163/1230-50 ruby red permanens Bécs 1230 50 méter

MT9859-164/1230-50 rose permanens Bécs 1230 50 méter

MT9859-165/1230-50 vermeil red permanens Bécs 1230 50 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — opak és transzlucent színes fóliák

 3.2.2

MACal 9800 CAST
cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 

(mm)
hosszúság 

(m)
rendelési 
egység

MT9859-166/1230-50 red currant permanens Bécs 1230 50 méter

MT9859-167/1230-50 fire brick permanens Bécs 1230 50 méter

MT9868-100/1230-50 silver metallic permanens Bécs 1230 50 méter

MT9869-100/1230-50 silver permanens Bécs 1230 50 méter

MT9869-108/1230-50 light silver permanens Bécs 1230 50 méter

MT9879-100/1230-50 gold permanens Bécs 1230 50 méter

MT9883-104/1230-50 dark brown permanens Bécs 1230 50 méter

MT9883-106/1230-50 fawn braun permanens Bécs 1230 50 méter

MT9883-108/1230-50 terra de siena permanens Bécs 1230 50 méter

MT9887-109/1230-50 terra cotta permanens Bécs 1230 50 méter

MT9888-105/1230-50 traffic grey permanens Bécs 1230 50 méter

MT9888-141/1230-50 anthracite permanens Bécs 1230 50 méter

MT9889-100/1230-50 black permanens Bécs 1230 50 méter

MT9889-100B1230-50 black BF permanens Bécs 1230 50 méter

MT9889-100H1230-50 black HT permanens Bécs 1230 50 méter

MT9889-101/1230-50 charcoal permanens Bécs 1230 50 méter

MT9889-102/1230-50 dark grey permanens Bécs 1230 50 méter

MT9889-103/1230-50 light grey permanens Bécs 1230 50 méter

MT9889-104/1230-50 pearl grey permanens Bécs 1230 50 méter

MT9889-114/1230-50 pastel grey permanens Bécs 1230 50 méter

MT9889-115/1230-50 mouse grey permanens Bécs 1230 50 méter

MT9889-116/1230-50 grey permanens Bécs 1230 50 méter

MT9889-117/1230-50 mystic grey permanens Bécs 1230 50 méter

MT9889-142/1230-50 clay grey permanens Bécs 1230 50 méter

MT9889-143/1230-50 stingray permanens Bécs 1230 50 méter

MT9889-144/1230-50 asphalt gery permanens Bécs 1230 50 méter

MT9889-145/1230-50 shadow grey permanens Bécs 1230 50 méter

MT9899-100/1230-50 clear permanens Bécs 1230 50 méter

MT9808-146/1230-50 banana yellow matt permanens Bécs 1230 50 méter

MT9828-100/1230-50 white matt permanens Bécs 1230 50 méter

MT9838-111/1230-50 vivid blue matt permanens Bécs 1230 50 méter

MT9858-100/1230-50 medium red matt permanens Bécs 1230 50 méter

MT9888-100/1230-50 black matt permanens Bécs 1230 50 méter

MT9888-101/1230-50 charcoal matt permanens Bécs 1230 50 méter

MT9889-105/1230-50 traffic grey matt permanens Bécs 1230 50 méter

MT9888-100H1230-50 black matt HT high tack Bécs 1230 50 méter

MT9828-100H1230-50 white matt HT high tack Bécs 1230 50 méter

MT9829-100H1230-50 white HT high tack Bécs 1230 50 méter

MT9829-100B1230-50 white BF perm. légcsat. Bécs 1230 50 méter

MACal 9800 további színeinek rendelési minimuma 1 tekercs



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — opak és transzlucent színes fóliák

 3.2.3

Avery Dennison 800 Premium Cast 
öntött plotterfólia 85 színben matt, fényes és metál felülettel, 50 µm (5-10 év)

Anyag: polimerrel lágyított öntött, cast PVC, 50 µm
Ragasztó: permanens, akril bázisú, transparens
Hordozó: PE réteggel bevont, fehér kraft, 135 g/m2, a fehér fóliának kék a hordozója
Nyomtatás: termotranszfer nyomtatóval 
Élettartam : fekete-fehér: 10 év, színes: 8 év, metál: 5 év
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -50 oC - +110 oC
Felhasználás: hosszútávú grafikákhoz kül- és beltérbe, íves felületekre, 

járművekre, vizi járművekre (vízszint feletti rész)
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

AD819/1230-50 beige gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD801/1230-50 black gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD801/615-50 black gloss permanens Bécs 615 50 méter
AD877/1230-50 bright blue gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD879/1230-50 bright green gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD848-02/1230-50 bright orange gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD837-01/1230-50 bright red gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD839/1230-50 bright yellow gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD874/1230-50 brilliant blue gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD880-01/1230-50 brown gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD802/1230-50 burgundy gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD812/1230-50 cactus green permanens Bécs 1230 50 méter
AD803/1230-50 cherry red gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD818/1230-50 chocolate brown gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD885/1230-50 cloud grey gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD824/1230-50 cobalt blue gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD886/1230-50 cool grey gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD808/1230-50 cosmos blue gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD815/1230-50 cyclamen gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD823/1230-50 dark blue gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD863/1230-5 dark burgundy gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD881/1230-50 dark grey gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD858/1230-50 dark red gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD856-01/1230-50 dark yellow gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD824-01/1230-50 deep blue gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD867/1230-50 deep purple gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD844/1230-50 dove grey gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD811/1230-50 forest green gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD849/1230-50 geranium red gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD813/1230-50 grass green gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD854/1230-50 green gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD820/1230-50 grey gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD869/1230-50 intense blue gloss permanens Bécs 1230 50 méter
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 3.2.3

Avery Dennison 800 Premium Cast 
cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 

(mm)
hosszúság 

(m)
rendelési 
egység

AD857/1230-50 ivory gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD834/1230-50 kelly green gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD832/1230-50 light blue gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD859/1230-50 light grey gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD866-01/1230-50 light orange gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD814/1230-50 lime gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD873/1230-50 magenta gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD847/1230-50 marine blue gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD825/1230-50 medium grey gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD826-01/1230-50 medium red gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD845/1230-50 mist gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD886-01/1230-50 mouse grey gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD876/1230-50 navy blue gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD809/1230-50 ocean blue gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD807/1230-50 primrose yellow gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD868/1230-50 purple gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD864/1230-50 red gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD853/1230-50 royal blue gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD852/1230-50 saphire blue gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD841/1230-50 scuba blue gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD875/1230-50 standard blue gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD806-01/1230-50 sunflower yellow gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD850/1230-50 tomato red gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD831/1230-50 turquoise gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD817/1230-50 violet gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD851/1230-50 vivid blue gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD814-01/1230-50 wasabi green gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD800/1230-50 white gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD855-01/1230-50 yellow gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD821/1230-50 black matt permanens Bécs 1230 50 méter
AD881-01/1230-50 dark grey matt permanens Bécs 1230 50 méter
AD818-01/1230-50 safari  brown matt permanens Bécs 1230 50 méter
AD830/1230-50 white matt permanens Bécs 1230 50 méter

AD835-01/1230-50 silver metallic matt permanens Bécs 1230 50 méter

AD835/1230-50 silver metallic gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD836/1230-50 gold metallic gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD846/1230-50 grey metallic gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD891/1230-50 silver grey metallic gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD893/1230-50 charcoal metallic gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD894/1230-50 dark grey metallic gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD895/1230-50 dark argent metallic gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD897/1230-50 bronze metallic gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD898/1230-50 bright gold metallic gloss permanens Bécs 1230 50 méter

további Avery Dennison 800 Premium Cast színek 

1 tekercstől, egyedi színek 300 m2- től rendelhetőek
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 3.2.4

Avery Dennison 777 Cast Film
öntött plotterfólia 120 színben matt és fényes felülettel, 60 µm, ( 5-8 év)

Anyag: polimerrel lágyított öntött, cast PVC, 60 µm
Ragasztó: permanens, akril bázisú, transparens
Hordozó: PE réteggel bevont, fehér kraft, 135 g/m2, a fehér fóliának kék a hordozója
Élettartam : fekete-fehér: 8 év, színes: 7 év, metál: 5 év
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +90 oC
Felhasználás: hosszútávú grafikákhoz kül- és beltérbe, merev oldalú járművekre, vizi járművekre (vízszint feletti rész)
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1, és EN11925-2, EN13823 tűzvédelmi minősítéssel

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

AD777-095/1230-50 antracite gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-019/1230-50 beige gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-001/1230-50 black gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-048/1230-50 bright orange gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-039/1230-50 bright yellow gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-012/1230-50 cactus green gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-003/1230-50 cherry red gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-008/1230-50 cosmos blue gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-062/1230-50 dark brown gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-059/1230-50 dark grey gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-058/1230-50 dark red gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-086/1230-50 dark teal gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-054/1230-50 deep green gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-070/1230-50 deep grey gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-069/1230-50 dodger blue gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-013/1230-50 geranium red gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-010/1230-50 gold yellow gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-020/1230-50 grey gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-032/1230-50 ice grey gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-085/1230-50 iron grey gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-057/1230-50 ivory gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-043/1230-50 king blue gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-092/1230-50 komatsu grey gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-017/1230-50 lime gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-047/1230-50 marine blue gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-026/1230-50 medium red gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-009/1230-50 ocean blue gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-005/1230-50 orange gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-014/1230-50 primrose yellow gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-077/1230-50 purple gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-053/1230-50 royal blue gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-006/1230-50 sunflower yellow gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-045/1230-50 telegrey gloss permanens Bécs 1230 50 méter
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 3.2.4

Avery Dennison 777 Cast Film

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

AD777-038/1230-50 traffic blue gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-031/1230-50 turquoise gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-000/1230-50 white gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-034/1230-50 yellow green gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-021/1230-50 black matt permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-030/1230-50 white matt permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-035/1230-50 silver metallic permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-036/1230-50 gold metallic permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-046/1230-50 grey metallic permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-091/1230-50 silver grey metallic permanens Bécs 1230 50 méter

AD777-094/1230-50 graphit metallic permanens Bécs 1230 50 méter

Avery Dennison 777 Cast Film további színeinek rendelési minimuma 1 tekercs
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 3.2.5

Metamark M7 MetaScape 
polimer, hengerelt plotterfólia, mikro légcsatornás ragasztóval, 70 µm, (5-8 év)

Anyag: polimer, hengerelt PVC fólia, 70 µm
Ragasztó és felület: permanens, oldószerbázisú akril, transzparens, légcsatornás (Metascape)
Hordozó: PE réteggel bevont, strukturált Lay-Flat kraft, 140 g/m2, fehér fóliák kék hordozóval
Élettartam : 8 év fekete és fehér, 7 év standard színek, 5 év metál színek
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +5 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +110 oC
Applikálás: száraz (nedves applikálás nem ajánlott!)
Felhasználás: járműfeliratok, jelölések, ablakdekorációk, információs táblák, emblémák
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MKM7A-100/1220-50 white légcsatornás Bécs 1220 50 méter
MKM7A-101M/1220-50 white matt légcsatornás Bécs 1220 50 méter
MKM7A-110/1220-50 black légcsatornás Bécs 1220 50 méter
MKM7A-111M/1220-50 black matt légcsatornás Bécs 1220 50 méter

MKM7A-118/1220-50 reflex blue légcsatornás Bécs 1220 50 méter
MKM7A-119/1220-50 prussian légcsatornás Bécs 1220 50 méter
MKM7A-121/1220-50 light grey légcsatornás Bécs 1220 50 méter
MKM7A-122/1220-50 pale grey légcsatornás Bécs 1220 50 méter
MKM7A-124/1220-50 dark grey légcsatornás Bécs 1220 50 méter
MKM7A-125/1220-50 nimbus grey légcsatornás Bécs 1220 50 méter
MKM7A-131/1220-50 sunflower légcsatornás Bécs 1220 50 méter
MKM7A-133/1220-50 orange légcsatornás Bécs 1220 50 méter
MKM7A-135/1220-50 apricot légcsatornás Bécs 1220 50 méter
MKM7A-136/1220-50 bright yellow légcsatornás Bécs 1220 50 méter
MKM7A-142/1220-50 tomato légcsatornás Bécs 1220 50 méter
MKM7A-143/1220-50 cherry légcsatornás Bécs 1220 50 méter
MKM7A-145/1220-50 burgundy légcsatornás Bécs 1220 50 méter
MKM7A-148/1220-50 deep red légcsatornás Bécs 1220 50 méter
MKM7A-149/1220-50 crimson légcsatornás Bécs 1220 50 méter
MKM7A-151/1220-50 olympic légcsatornás Bécs 1220 50 méter
MKM7A-154/1220-50 mid blue légcsatornás Bécs 1220 50 méter
MKM7A-155/1220-50 ultramarine légcsatornás Bécs 1220 50 méter
MKM7A-156/1220-50 navy légcsatornás Bécs 1220 50 méter
MKM7A-162/1220-50 emerald légcsatornás Bécs 1220 50 méter
MKM7A-164/1220-50 forest légcsatornás Bécs 1220 50 méter
MKM7A-198/1220-50 nature légcsatornás Bécs 1220 50 méter

MKM7A-190/1220-50 silver légcsatornás Bécs 1220 50 méter
MKM7A-191/1220-50 gold légcsatornás Bécs 1220 50 méter
MKM7A-192/1220-50 charcoal légcsatornás Bécs 1220 50 méter
MKM7A-193M/1220-50 gunmetal légcsatornás Bécs 1220 50 méter
MKM7A-194/1220-50 steel légcsatornás Bécs 1220 50 méter

MKM7A-195/1220-50 aluminium légcsatornás Bécs 1220 50 méter

MKM7A-196/1220-50 graphite légcsatornás Bécs 1220 50 méter
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 3.2.6

Metamark M7 sorozat
polimer, hengerelt plotterfólia, 70 µm, (5-8 év)

Anyag: polimer, hengerelt PVC fólia, 70 µm
Ragasztó és felület: permanens, oldószerbázisú akril, transzparens
Hordozó: PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140 g/m2, fehér fóliák kék hordozóval
Élettartam : 8 év fekete és fehér, 7 év standard színek, 5 év metál színek
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +5 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +110 oC
Applikálás: száraz és nedves
Felhasználás: sík és enyhén ívelt felületek, járműfeliratok, jelölések, ablakdekorációk, információs táblák, emblémák
Tanúsítvány: DIN EN 45545-2 (Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűz elleni védelme)

EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MKM7-100/1220-50 white permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-101M/1220-50 white matt permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-105/1220-50 clear permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-110/1220-50 black permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-111M/1220-50 black matt permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-112/1220-50 tangerine permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-113/1220-50 burnt orange permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-114/1220-50 maroon permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-115/1220-50 cornflour permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-116/1220-50 admiral permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-117/1220-50 oxford permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-118/1220-50 reflex blue permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-119/1220-50 prussian permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-120/1220-50 pewter permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-121/1220-50 light grey permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-122/1220-50 pale grey permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-123/1220-50 medium grey permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-124/1220-50 dark grey permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-125/1220-50 nimbus grey permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-126/1220-50 storm grey permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-127/1220-50 ash grey permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-128/1220-50 shadow permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-130/1220-50 lemon permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-131/1220-50 sunflower permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-132/1220-50 mediumyellow permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-133/1220-50 orange permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-134/1220-50 marigold permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-135/1220-50 apricot permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-136/1220-50 bright yellow permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-137/1220-50 melon permanens Bécs 1220 50 méter
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 3.2.6

Metamark M7 sorozat
cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 

(mm)
hosszúság 

(m)
rendelési 
egység

MKM7-138/1220-50 saffron permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-139/1220-50 pumpkin permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-140/1220-50 poppy permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-141/1220-50 flame red permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-142/1220-50 tomato permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-143/1220-50 cherry permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-144/1220-50 medium red permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-145/1220-50 burgundy permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-146/1220-50 ruby permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-147/1220-50 rose permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-148/1220-50 deep red permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-149/1220-50 crimson permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-150/1220-50 pale blue permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-151/1220-50 olympic permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-152/1220-50 ocean permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-153/1220-50 marina permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-154/1220-50 mid blue permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-155/1220-50 ultramarine permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-156/1220-50 navy permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-157/1220-50 midnight permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-158/1220-50 bright blue permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-159/1220-50 sky blue permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-160/1220-50 lime permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-161/1220-50 grass permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-162/1220-50 emerald permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-163/1220-50 mid green permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-164/1220-50 forest permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-165/1220-50 teal permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-166/1220-50 turquoise permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-167/1220-50 poseidon permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-168/1220-50 deep lagoon permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-169/1220-50 hunter permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-171/1220-50 brown permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-172/1220-50 almond permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-173/1220-50 traffic permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-174/1220-50 burt sienna permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-175/1220-50 shortbread permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-176/1220-50 ivory permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-177/1220-50 eggshell permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-178/1220-50 viking permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-179/1220-50 peach blossom permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-180/1220-50 lilac permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-181/1220-50 pink permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-182/1220-50 magenta permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-183/1220-50 violet permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-184/1220-50 mauve permanens Bécs 1220 50 méter
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 3.2.6

Metamark M7 sorozat
cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 

(mm)
hosszúság 

(m)
rendelési 
egység

MKM7-185/1220-50 dark navy permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-186/1220-50 lavender permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-187/1220-50 dark violet permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-188/1220-50 aquamarine permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-197/1220-50 grasshopper permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-198/1220-50 nature permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-199/1220-50 apple permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-190/1220-50 silver permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-191/1220-50 gold permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-192/1220-50 charcoal permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-193M/1220-50 gunmetal permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-194/1220-50 steel permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-195/1220-50 aluminium permanens Bécs 1220 50 méter

MKM7-196/1220-50 graphite permanens Bécs 1220 50 méter
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 3.2.7

Avery Dennison 700 Premium Film
opak, kalanderezett polimer plotterfólia 100 színben, 64 µm, (5-8 év)

Anyag: polimerrel lágyított hengerelt PVC, 64 µm
Ragasztó: permanens  akril bázisú, transzparens
Hordozó: PE réteggel bevont, fehér kraft, 135 g/m2, a fehér fóliának kék a hordozója
Nyomtatás: termotranszfer nyomtatóval 
Élettartam : fekete-fehér: 8 év, színes: 7 év, metál: 5 év
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +90 oC
Felhasználás: középtávú grafikákhoz kül- és beltérbe, sík és enyhén ívelt felületekre
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

AD724-01/1230-50 alfa blue  permanens Bécs 1230 50 méter
AD750/1230-50 apple red  permanens Bécs 1230 50 méter
AD751/1230-50 azure blue  permanens Bécs 1230 50 méter
AD792-01/1230-50 berry blue permanens Bécs 1230 50 méter
AD701/1230-50 black  permanens Bécs 1230 50 méter
AD701/615-50 black  permanens Bécs 1230 50 méter
AD765/1230-50 blood red permanens Bécs 1230 50 méter
AD733/1230-50 blue  permanens Bécs 1230 50 méter
AD738/1230-50 bright orange  permanens Bécs 1230 50 méter
AD737/1230-50 bright red  permanens Bécs 1230 50 méter
AD739/1230-50 bright yellow  permanens Bécs 1230 50 méter
AD753/1230-50 brilliant blue  permanens Bécs 1230 50 méter
AD702/1230-50 burgundy red  permanens Bécs 1230 50 méter
AD749/1230-50 cardinal red  permanens Bécs 1230 50 méter
AD703/1230-50 cherry red  permanens Bécs 1230 50 méter
AD718/1230-50 chocolate brown  permanens Bécs 1230 50 méter
AD708/1230-50 cosmos blue  permanens Bécs 1230 50 méter
AD749-01/1230-50 crimson red  permanens Bécs 1230 50 méter
AD715/1230-50 cyclamen  permanens Bécs 1230 50 méter
AD723/1230-50 dark blue  permanens Bécs 1230 50 méter
AD762/1230-50 dark brown permanens Bécs 1230 50 méter
AD759/1230-50 dark grey permanens Bécs 1230 50 méter
AD767/1230-50 dark red permanens Bécs 1230 50 méter
AD795/1230-50 delft blue permanens Bécs 1230 50 méter
AD744/1230-50 dove grey  permanens Bécs 1230 50 méter
AD711/1230-50 forest green  permanens Bécs 1230 50 méter
AD713/1230-50 grass green  permanens Bécs 1230 50 méter
AD756/1230-50 green permanens Bécs 1230 50 méter
AD714-02/1230-50 green yellow  permanens Bécs 1230 50 méter
AD720/1230-50 grey  permanens Bécs 1230 50 méter
AD758/1230-50 ivory permanens Bécs 1230 50 méter
AD734/1230-50 kelly green  permanens Bécs 1230 50 méter
AD785/1230-50 king blue permanens Bécs 1230 50 méter

AD759-01/1230-50 komatsu grey permanens Bécs 1230 50 méter

AD755/1230-50 light green permanens Bécs 1230 50 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — opak és transzlucent színes fóliák

 3.2.7

Avery Dennison 700 Premium Film
cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 

(mm)
hosszúság 

(m)
rendelési 
egység

AD758-01/1230-50 light ivory permanens Bécs 1230 50 méter
AD722/1230-50 light orange  permanens Bécs 1230 50 méter
AD714/1230-50 lime  permanens Bécs 1230 50 méter
AD771/1230-50 lipstick red permanens Bécs 1230 50 méter
AD747/1230-50 marine blue  permanens Bécs 1230 50 méter
AD725/1230-50 medium grey  permanens Bécs 1230 50 méter
AD726/1230-50 medium red  permanens Bécs 1230 50 méter
AD792/1230-50 midnight blue permanens Bécs 1230 50 méter
AD745/1230-50 mist  permanens Bécs 1230 50 méter
AD709/1230-50 ocean blue  permanens Bécs 1230 50 méter
AD757/1230-50 olive green permanens Bécs 1230 50 méter
AD705/1230-50 orange permanens Bécs 1230 50 méter
AD760/1230-50 orange yellow permanens Bécs 1230 50 méter
AD782/1230-50 pastel blue permanens Bécs 1230 50 méter
AD707/1230-50 primrose yellow  permanens Bécs 1230 50 méter
AD770/1230-50 red permanens Bécs 1230 50 méter
AD754/1230-50 royal blue  permanens Bécs 1230 50 méter
AD764/1230-50 saffron permanens Bécs 1230 50 méter
AD783/1230-50 scandinavia blue permanens Bécs 1230 50 méter
AD741/1230-50 scuba blue  permanens Bécs 1230 50 méter
AD704/1230-50 signal yellow  permanens Bécs 1230 50 méter
AD735-01/1230-50 silver permanens Bécs 1230 50 méter
AD784/1230-50 sky blue permanens Bécs 1230 50 méter
AD750-01/1230-50 strawberry red  permanens Bécs 1230 50 méter
AD706/1230-50 sunflower yellow  permanens Bécs 1230 50 méter
AD742/1230-50 teal  permanens Bécs 1230 50 méter
AD744-01/1230-50 tele grey  permanens Bécs 1230 50 méter
AD773/1230-50 telemagenta permanens Bécs 1230 50 méter
AD748/1230-50 tomato red permanens Bécs 1230 50 méter
AD759-02/1230-50 traffic grey permanens Bécs 1230 50 méter
AD740/1230-50 transparent  permanens Bécs 1230 50 méter
AD731/1230-50 turquoise permanens Bécs 1230 50 méter
AD752/1230-50 ultramarine blue  permanens Bécs 1230 50 méter
AD717/1230-50 violet  permanens Bécs 1230 50 méter
AD700/1230-50 white  permanens Bécs 1230 50 méter
AD700/615-50 white  permanens Bécs 1230 50 méter
AD778/1230-50 wine red permanens Bécs 1230 50 méter

AD721/1230-50 black matt permanens Bécs 1230 50 méter
AD730/1230-50 white matt permanens Bécs 1230 50 méter

AD736/1230-50 gold metallic permanens Bécs 1230 50 méter
AD746/1230-50 grey metallic permanens Bécs 1230 50 méter
AD735/1230-50 silver metallic permanens Bécs 1230 50 méter

Avery Dennison 700 Premium Film további színeinek rendelési minimuma 1 tekercs



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — opak és transzlucent színes fóliák

 3.2.8

Avery Dennison 500 Event Film
opak, monomer plotterfólia 47 színben, matt és fényes felülettel, 75 µm, (2-5 év)

Anyag: monomerrel lágyított, hengerelt PVC, 75 µm
Ragasztó és felület: fényes felületűek: permanens  

matt felületűek: visszaszedhető  (12 hónapig) vagy permanens ragasztóval
Hordozó: PE réteggel bevont, fehér kraft, 125 g/m2, a fehér fóliának kék a hordozója
Nyomtatás: matt felületűek termotranszfer nyomtatóval nyomtathatóak
Élettartam : fekete-fehér: 5 év, színes: 4 év, metál: 2 év
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +100 oC
Felhasználás: rövid és középtávú grafikákhoz kül- és beltérbe, sík felületekre
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

AD502EG/1230-50 black gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD511EG/1230-50 cherry red gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD538EG/1230-50 gentian blue gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD503EG/1230-50 geranium red gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD547EG/1230-50 gold gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD504EG/1230-50 primrose yellow gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD519EG/1230-50 red gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD546EG/1230-50 silver gloss permanens Bécs 1230 50 méter
AD501EG/1230-50 white gloss permanens Bécs 1230 50 méter

AD502EM/1230-50 black matt visszaszedhető Bécs 1230 50 méter
AD510EM/1230-50 bright blue matt visszaszedhető Bécs 1230 50 méter
AD511EM/1230-50 cherry red matt visszaszedhető Bécs 1230 50 méter
AD512EM/1230-50 dark blue matt visszaszedhető Bécs 1230 50 méter
AD530EM/1230-50 dark grey matt visszaszedhető Bécs 1230 50 méter
AD533EM/1230-50 forest green matt visszaszedhető Bécs 1230 50 méter

AD503EM/1230-50 geranium red matt visszaszedhető Bécs 1230 50 méter

AD508EM/1230-50 grey matt visszaszedhető Bécs 1230 50 méter

AD504EM/1230-50 primrose yellow matt visszaszedhető Bécs 1230 50 méter

AD546EM/1230-50 silver matt visszaszedhető Bécs 1230 50 méter

AD501EM/1230-50 white matt visszaszedhető Bécs 1230 50 méter
Avery Dennison 500 Event Film további színeinek rendelési minimuma 1 tekercs



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — opak és transzlucent színes fóliák

 3.2.9

Avery Dennison 1200 Bannerfilm
speciális, puha, flexibilis, selyemfényű plotterfólia PVC-ponyvákra, bannerekre, 70 µm, (3 év)

Anyag: PVC, 70 µm
Ragasztó: permanens akril, visszaszedhető 12 hónapig
Hordozó: PE réteggel bevont, fehér kraft, 140 g/m2

Élettartam : 3 év 
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -20 oC - +100 oC
Applikálás: száraz
Felhasználás: kiállítások, vásárok, kirakatok PVC ponyváinak, bannereinek feliratozása, díszítése…

nem alkalmas a függönyös járműponyvákra, arra az Avery Dennison SignFlex anyagot ajánljuk
Tanúsítvány: DIN4102-1 szabvány előírása szerint  B1 tűzvédelmi minősítéssel

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ADBF1201/1230-50 fekete visszaszedhető Bécs 1230 50 méter

ADBF1202/1230-50 fehér visszaszedhető Bécs 1230 50 méter

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ADBF1206/1230-50 piros visszaszedhető gyár 1230 50 tekercs

ADBF1217/1230-50 kék visszaszedhető gyár 1230 50 tekercs



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — opak és transzlucent színes fóliák

 3.2.10

Avery Dennison 4500 Translucent Film
öntapadó, polimer, matt színes (38 szín) átvilágítható plotterfólia, 80 µm, (5-7 év)

Anyag: polimerrel lágyított hengerelt PVC, 80 µm
Ragasztó: permanens, akril bázisú, transzparens
Hordozó: PE réteggel bevont, fehér kraft, 140 g/m2

Élettartam : fekete-fehér: 7 év; színes: 7 év; 4510, 4513 és metál: 5 év
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -50 oC - +110 oC
Felhasználás: világító dobozok grafikáihoz
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

AD4500/1230-50 white permanens Bécs 1230 50 méter

AD4501/1230-50 black permanens Bécs 1230 50 méter

AD4502/1230-50 yellow permanens Bécs 1230 50 méter

AD4506/1230-50 red permanens Bécs 1230 50 méter

AD4509/1230-50 cardinal red permanens Bécs 1230 50 méter

AD4511/1230-50 pink permanens Bécs 1230 50 méter

AD4518/1230-50 saphire blue permanens Bécs 1230 50 méter

Avery Dennison 4500 Translucent Film további színeinek rendelési minimuma 1 tekercs, amennyiben bécsi raktárunkban nincs



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — üvegdekorok

 3.3.1

Avery Dennison Etched Glass Film
savmaratott hatású, öntött üvegdekorfólia, 60 µm (7 év)

Anyag: öntött polimerrel lágyított PVC fólia, 60 µm, 
Ragasztó: permanens, oldószerbázisú akril
Hordozó: PE réteggel bevont kraft, 135 g/m2

Élettartam (kültéri): 7 év (nyomatlanul), beltér : 15 év
Nyomtatás: (nyomtatás előtt teszt ajánlott) inkjet: latex, solvent, eco-solvent , UV- festék ; szita 
Applikálás: száraz, nedves
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +90 oC
Felhasználás: dekorációkoz ablakokra, üvegajtókra, tükrökre, egyéb üvegfelületekre
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ADGLETCH/1230-50 savmaratott permanens Bécs 1230 50 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — üvegdekorok

 3.3.2

MetamarkEtch Glass MetaScape Film
nyomtatható, polimer üvegdekorfólia, légcsatornás ragasztóval, 70 µm (7 év)

Anyag: polimerrel lágyított, hengerelt PVC fólia, 70 µm
Fényáteresztés: Metamark CrystalEtch, kristályeffekt 57%

Metamark DustedlEtch, tejüveg-effekt 88%
Metamark SilverEtch, ezüstkristály-effekt 56%

Ragasztó: MetaScape, permanens, oldószerbázisú akril, transzparens, légcsatornás
Hordozó: struktúrált PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140 g/m2

Élettartam (kültéri): 7 év (nyomatlanul)
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent , UV- festék
Applikálás: száraz
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +5 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +110 oC
Felhasználás: nagyméretű dekorációkoz ablakokra, üvegajtókra, tükrökre, egyéb üvegfelületekre
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MKGLM7A-CR1220-50 Bécs 1220 50 méter

MKGLM7A-CR1600-50 Bécs 1600 50 méter

MKGLM7A-DE1220-50 Bécs 1220 50 méter

MKGLM7A-DE1600-50 Bécs 1600 50 méter

MKGLM7A-SE1220-50 Bécs 1220 50 méter

MKGLM7A-SE1600-50 Bécs 1600 50 méter
Silver, ezüstkristály-
effekt

MetaScape, 
permanens

Crystal, kristályeffekt MetaScape, 
permanens

Dusted, tejüveg-effekt MetaScape, 
permanens



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — üvegdekorok

 3.3.3

Metamark Opal Haze MetaScape
nyomtatható polimer légcsatornásopál-üvegfólia, 80 µm (7 év)

Anyag: polimerrel lágyított, hengerelt PVC fólia, 80 µm
Fényáteresztés: 75%
Ragasztó: MetaScape, oldószerbázisú akril, permanens, transparens, légcsatornás
Hordozó: struktúrált PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140 g/m2

Élettartam (kültéri): 7 év (nyomatlanul)
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent , UV- festék
Applikálás: száraz
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +5 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +110 oC
Felhasználás: nagyméretű dekorációkoz ablakokra, üvegajtókra, tükrökre, egyéb üvegfelületekre
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MKGLM7A-OH1220-50 Opal Haze, 
opálüveg-effekt

MetaScape 
permanens Bécs 1220 50 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — üvegdekorok

 3.3.4

MetamarkEtch Glass Film
nyomtatható, polimer üvegdekorfólia, 70 µm (7 év)

Anyag: polimerrel lágyított, hengerelt PVC fólia, 70 µm
Fényáteresztés: Metamark CrystalEtch, kristályeffekt 57%

Metamark DustedlEtch, tejüveg-effekt 88%
Metamark SilverEtch, ezüstkristály-effekt 56%

Ragasztó: permanens, oldószerbázisú akril
Hordozó: PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140 g/m2

Élettartam (kültéri): 7 év (nyomatlanul)
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent , UV- festék
Applikálás: száraz, nedves
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +5 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +110 oC
Felhasználás: dekorációkoz ablakokra, üvegajtókra, tükrökre, egyéb üvegfelületekre
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MKGLM7-CR1220-50 Bécs 1220 50 méter

MKGLM7-CR1600-50 Bécs 1600 50 méter

MKGLM7-DE1220-50 Bécs 1220 50 méter

MKGLM7-DE1600-50 Bécs 1600 50 méter

MKGLM7-SE1220-50 Bécs 1220 50 méter

MKGLM7-SE1600-50 Bécs 1600 50 méter
Silver, ezüstkristály-
effekt

permanens

permanens

permanens

Crystal, kristályeffekt

Dusted, tejüveg-effekt



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — üvegdekorok

 3.3.5

Metamark Opal Haze
nyomtatható, polimer opál-üvegfólia, 80 µm (7 év)

Anyag: polimerrel lágyított, hengerelt PVC fólia, 80 µm
Fényáteresztés: 75%
Ragasztó: permanens, oldószerbázisú akril
Hordozó: PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140 g/m2

Élettartam (kültéri): 7 év (nyomatlanul)
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent , UV- festék
Applikálás: száraz, nedves
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +5 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +110 oC
Felhasználás: dekorációkoz ablakokra, üvegajtókra, tükrökre, egyéb üvegfelületekre
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MKGLM7-OH1220-50 Bécs 1220 50 méter

MKGLM7-OH1600-50 Bécs 1600 50 méter
Opal Haze, opálüveg-
effekt permanens



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — üvegdekorok

 3.3.6

myMEDIA 7502 Gold Frosted
nyomtatható, arany, homokfújt hatású polimer üvegdekorfólia, 80 µm (7 év)

Anyag: polimerrel lágyított, hengerelt PVC fólia, 80 µm
Ragasztó: permanens, oldószerbázisú akril
Hordozó: PE réteggel bevont, kraft, 135 g/m2

Élettartam (kültéri): 7 év (nyomatlanul)
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent , UV- festék  
Applikálás: száraz, nedves 
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +90 oC
Felhasználás: dekorációkoz ablakokra, üvegajtókra, tükrökre, egyéb üvegfelületekre

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY7502/1372-50 gold frosted permanens Bécs 1372 50 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — üvegdekorok

 3.3.7

myMEDIA 7504 Silver Crystal Glass QuickApply
ezüst kristály hatású polimer üvegdekorfólia, légcsatornás ragasztóval, 80 µm (7 év)

Anyag: polimerrel lágyított, hengerelt PVC fólia, 80 µm
Fényáteresztés: 57%
Ragasztó: permanens, oldószerbázisú akril, légcsatornás
Hordozó: PE réteggel bevont, kraft, 135 g/m2

Élettartam (kültéri): 7 év (nyomatlanul)
Applikálás: száraz
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +15 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +80 oC
Felhasználás: nagyméretű dekorációkoz ablakokra, üvegajtókra, tükrökre, egyéb üvegfelületekre

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY7504/1260-50 silver crystal perm., légcsatornás Bécs 1260 50 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — üvegdekorok

 3.3.8

ASLAN DFL 300 PrintEtched Dryapply
nyomtatható, homokfúvott, metálpigmenteket tartalmazó polimer üvegdekorfólia, légcsatornás ragasztóval, 80 µm (7 év)

Anyag: polimerrel lágyított, hengerelt PVC fólia, 80 µm, 
Fényáteresztés: 66,5%
Ragasztó: permanens, oldószerbázisú akril, légcsatornás
Hordozó: PE réteggel bevont struktúrált kraft, 135 g/m2

Élettartam (kültéri): 7 év (nyomatlanul)
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent , UV- festék; szita
Applikálás: száraz
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +15 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +80 oC
Felhasználás: nagyméretű dekorációkoz ablakokra, üvegajtókra, tükrökre, egyéb üvegfelületekre

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ASGLDFL300/1370-50 homokfúvott perm. légcsat Bécs 1370 50 tekercs



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — üvegdekorok

 3.3.9

ASLAN EL 300 Etched Dryapply
homokfúvott hatású, metálpigmenteket tartalmazó polimer üvegdekorfólia, légcsatornás ragasztóval, 80 µm (7 év)

Anyag: polimerrel lágyított hengerelt PVC fólia, 80 µm, 
Fényáteresztés: 66,5%
Ragasztó: permanens, oldószerbázisú akril, légcsatornás
Hordozó: PE réteggel bevont struktúrált kraft, 135 g/m2

Élettartam (kültéri): 7 év (nyomatlanul)
Nyomtatás: nincs garancia a nyomtathatóságra, tesztelni kell( inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék)
Applikálás: száraz
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +15 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +80 oC
Felhasználás: nagyméretű dekorációkoz ablakokra, üvegajtókra, tükrökre, egyéb üvegfelületekre
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ASGLEL300/1260-50 homokfúvott perm. légcsat Bécs 1260 50 méter

ASGLEL300/1520-50 homokfúvott perm. légcsat Bécs 1260 50 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — üvegdekorok

 3.3.10

Avery Dennison Crystal / Dusted Glass Film
polimer üvegdekorfólia, 80 µm (5 év)

Anyag: polimerrel lágyított hengerelt PVC fólia, 80 µm, 
Ragasztó: permanens, oldószerbázisú akril
Hordozó: PE réteggel bevont kraft, 135 g/m2

Élettartam (kültéri): 5 év (nyomatlanul), beltér : 9 év
Nyomtatás: (nyomtatás előtt teszt ajánlott) inkjet: latex, solvent, eco-solvent , UV- festék ; szita 
Applikálás: száraz, nedves
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +90 oC
Felhasználás: dekorációkoz ablakokra, üvegajtókra, tükrökre, egyéb üvegfelületekre
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ADGLCRYS/1230-50 kristályos permanens Bécs 1230 50 méter

ADGLDUST/1230-50 tejüveg permanens Bécs 1230 50 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — üvegdekorok

 3.3.11

Mactac Glass Decor Frosted /Dusted
polimer üvegdekorfólia, 80 µm (5 év)

Anyag: polimerrel lágyított  hengerelt PVC fólia, 80 µm, csillámos és homokfúvott felület
Ragasztó: permanens, oldószerbázisú akril
Hordozó: PE réteggel bevont kraft, 135 g/m2

Élettartam (kültéri): 5 év (nyomatlanul)
Nyomtatás: szita 
Applikálás: száraz, nedves
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +90 oC
Felhasználás: dekorációkoz ablakokra, üvegajtókra, tükrökre, egyéb üvegfelületekre

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MTGL79801/1230-50 Bécs 1230 50 méter

MTGL79801/1524-50 Bécs 1524 50 méter

MTGL79802/1230-50 Bécs 1230 50 méter

MTGL79802/1524-50 Bécs 1524 50 méter

Frosted

Dusted

frosted

dusted

permanens

permanens



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — fluoreszkáló, neon fóliák

 3.4.1

Avery Dennison V-4000E
öntött, színes, fényvisszaverő fólia teherautók ponyváira, 179 µm (7 év) 
ECE 104 rendelet szerint E osztály

Anyag: öntött, polimerrel lágyított PVC fólia, 179 µm, 
Ragasztó: permanens, akril ragasztó
Hordozó: PE réteggel bevont kraft, 90 g/m2

Élettartam (kültéri): 7 év (nyomatlanul)
Nyomtatás: szita, fehér színű fólia: inkjet: latex, eco-solvent , UV- festék  (nyomtatás előtt teszt , utána laminálás ajánlott) 
Applikálás: száraz, nedves
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +80 oC
Felhasználás: fényvisszaverő fólia a közlekedés biztonságosabbá tételéhez, éjjel- nappal látható jelzésekhez, reklámokoz
Tanúsítvány ECE104 rendelet szerinti E osztály (104R – 000005)

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ADV4E101/1220-24 white permanens Bécs 1220 25 méter

ADV4E190/1220-25 black permanens Bécs 1220 25 méter

ADV4E235/1220-25 yellow permanens Bécs 1220 25 méter

ADV4E360/1220-25 orange permanens Bécs 1220 25 méter

ADV4E440/1220-25 red permanens Bécs 1220 25 méter

ADV4E688/1220-25 blue permanens Bécs 1220 25 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — fluoreszkáló, neon fóliák

 3.4.2

Avery Dennison V-4000
öntött, színes fényvisszaverő fólia, 179 µm (7 év) 

Anyag: öntött, polimerrel lágyított PVC fólia, 179 µm, 
Ragasztó: permanens, akril ragasztó
Hordozó: PE réteggel bevont kraft, 90 g/m2

Élettartam (kültéri): 7 év (nyomatlanul)
Nyomtatás: szita, fehér színű fólia: inkjet: latex, eco-solvent, UV- festék  (nyomtatás előtt teszt, utána laminálás ajánlott) 
Applikálás: száraz, nedves
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +80 oC
Felhasználás: fényvisszaverő fólia a közlekedés biztonságosabbá tételéhez, éjjel- nappal látható jelzésekhez

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ADV4-101/1220-45 white permanens Bécs 1220 45 méter

ADV4-190/1220-45 black permanens Bécs 1220 45 méter

ADV4-250/1220-45 yellow permanens Bécs 1220 45 méter

ADV4-350/1220-45 orange permanens Bécs 1220 45 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — fluoreszkáló, neon fóliák

 3.4.3

MAClite 5700
flexibilis, fluoreszkáló plotterfólia, 115 µm (5 - 7 év)

Anyag: fényvisszaverő akrilfólia mikroüveggolyókkal metál alapon, 115 µm, 
Ragasztó: fehér, solvent bázisú akril
Hordozó: PE réteggel bevont kraft, 150 g/m2

Élettartam (kültéri): 5 - 7 év
Nyomtatás: szita
Applikálás: száraz
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -20 oC - +90 oC
Felhasználás: fényvisszaverő fólia a közlekedés biztonságosabbá tételéhez, éjjel- nappal látható jelzésekhez

sík, ívelt, konvex és konkáv felületekre
erős vegyi anyagoknak kitett helyken az éleket ajánlatos élvédő lakkal kezelni

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MT5749-00/1220-45 green permanes Bécs 1220 45 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — fluoreszkáló, neon fóliák

 3.4.4

Avery Dennison V-6700B
fényvisszaverő szalag, négyzetes prizmákkal teherautók ponyváira, 228 µm, (8 év),
ECE 104 rendelet szerint C osztály

Anyag: fényvisszaverő akrilfólia mikroprizmákkal, 228 µm, 
Ragasztó: permanens, (újrapozicionálható, nyomásra aktivizálódik)
Hordozó: polimerfólia
Élettartam (kültéri): 8 év (nyomatlanul)
Applikálás: száraz
Hőmérséklet: a felület minimum hőmérséklete applikáláskor +0 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +70 oC
Felhasználás: fényvisszaverő fólia a közlekedés biztonságosabbá tételéhez, éjjel- nappal látható jelzésekhez

sík és enyhén ívelt festett és festetlen aluminium felületekre fejlesztve, (szegecseknél,
perforálásoknál ki kell vágni) 
bármilyen irányban felhelyezhető
nem alkalmas ponyvákra, rétegelt lemezekre 

Tanúsítvány ECE104 rendelet szerinti C osztály

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

AD6700/50.8-50 white permanens Bécs 50,8 50 tekercs

AD6701/50.8-50 yellow permanens Bécs 50,8 50 tekercs

AD6722/50.8-50 red permanens Bécs 50,8 50 tekercs



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — fluoreszkáló, neon fóliák

 3.4.5

Mactac 8000 Fluor
fluoreszkáló plotterfólia, 110 µm (3-6 hó)

Anyag: PVC fólia, 110 µm
Ragasztó: fehér, semipermanens, 2 éven belül visszaszedhető
Hordozó: PE réteggel bevont kraft, 135 g/m2

Élettartam (kültéri): 3-6 hó
Applikálás: száraz
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +60 oC
Felhasználás: rövid idejű reklámok kül- és beltérben
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MT8002/1230-50 orange visszaszedhető Bécs 1230 50 méter

MT8004/1230-50 yellow visszaszedhető Bécs 1230 50 méter

MT8054/1230-50 red visszaszedhető Bécs 1230 50 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — effektfóliák

 3.5.1

ASLAN SE 75 MirrorEffect AntiScratch
karcálló tükörhatású plotterfólia, 75 µm (5 év)

Anyag: metalizált poliészter fólia, 75 µm
Ragasztó: permanens akril
Hordozó: poliészterfólia, 30 µm
Élettartam (kültéri): 5 év (nyomatlanul)
Applikálás: száraz (nedvesen is lehet, de a poliészteren keresztül a víz nehezen távozik)
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +15 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +80 oC
Felhasználás: kétoldalon tükör felülete miatt üvegekre is alkamas, csak sík felületekre applikálható
Tanúsítvány: EN 13501-1 szabvány előírása szerint  B1

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ASSE75/1250-25 tükör permanens Bécs 1250 25 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — effektfóliák

 3.5.2

ASLAN CA 30 PrintMetal
nyomtatható, metál hatású, fényes effekt plotterfólia, 140 µm (5 év)

Anyag: poliészter fólia, 140 µm
Ragasztó: permanens akril
Hordozó: PE réteggel bevont struktúrált kraft, 144 g/m2

Élettartam (kültéri): 5 év (nyomatlanul)
Nyomtatás: inkjet: latex, solvent, eco-solvent, UV- festék 
Applikálás: száraz (nedvesen is lehet, de a poliészteren keresztül a víz nehezen távozik)
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +15 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +80 oC
Felhasználás: kétoldalon metál felülete miatt üvegekre is alkamas, csak sík felületekre applikálható

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ASCA30GOL/1250-25 gold permanens Bécs 1250 25 méter

ASCA30SIL/1250-25 silver permanens Bécs 1250 25 méter

ASLAN CA 30 PrintMetal további színek 1 tekercstől rendelhetőek



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — effektfóliák

 3.5.3

r.tape VinylEfx Durable Outdoor
nyomtatható, fémes, struktúrált / fényes / szálhúzott plotterfólia, 65 µm, 3 év

Anyag: metalizált PVC, 65 µm
Ragasztó: permanens, akril
Hordozó: PE réteggel bevont kraft, 143 g/m2

Élettartam (kültéri): 3 év
Nyomtatás: szita, inkjet (solvent, eco-solvent, UV- festék)
Hőmérséklet: applikálás minimum hőmérséklet +16 oC, alkalmazási hőmérséklet -20 oC - +75 oC
Felhasználás: sík felületek díszítésére, reklámokra alkalmas bel- és kültérben

kültéren a széleket ajánlott lakkal védeni

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

RTEFXE3101/1220-45 smooth silver permanens Bécs 1220 45 méter

r.tape VinylEfx Durable Outdoor további színek 1 tekercstől rendelhetőek, kérje ár és szállítási ajánlatunkat kereskedőjétől



PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — effektfóliák

 3.5.4

Avery Dennison GLOSS GOLD / GLOSS SILVER
fényes arany/ezüst plotterfólia, 25 µm, 1-2 év

Anyag: metalizált poliészter, 25 µm
Ragasztó: permanens, akril
Hordozó: PE réteggel bevont kraft, 140 g/m2

Élettartam (kültéri): ezüst: 2 év, arany: 1 év
Hőmérséklet: applikálás minimum hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +150 oC
Felhasználás: ablakok, táblák, átlátszó, átlátszatlan sík felületek díszítésére alkalmas beltérben

applikálás során különösen figyelni kell a felület simaságára, tisztaságára, a legkisebb porszemektől 
mentesnek kell lennie a torzulás elkerülése érdekében

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ADMETGOLD/1230-50 gold permanens Bécs 1230 50 méter

ADMETSILV/1230-50 silver permanens Bécs 1230 50 méter



14.06.2021
PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — memoboard fóliák

 3.6.1

ASLAN BB 910 Premium Blackboard
öntapadó pala színű táblafólia, 130 µm, 5 év

Anyag: pala színű polimerrel lágyított PVC, 130 µm
Ragasztó: permanens akril
Hordozó: PE réteggel bevont kraft, 140 g/m2

Élettartam (kültéri): 5 év
Nyomtatás: UV-száradású festékkel
Applikálás: száraz 
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +15 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +80 oC
Irható: krétával, folyékony krétával (ha véletlenül nem vízzel oldható filccel írtak rá, alkohollal letörölhető)
Törölhető: nedves rongygyal, nedves papírral 
Felhasználás: szeminárium termekben, iskolákban, óvodákban, sík felületeket információs táblává alakítja
Tanúsítvány: DIN 4102-1 szabvány előírása szerint  B1

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ASBB910/1250-25 pala permanens Bécs 1250 25 méter



14.06.2021
PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — memoboard fóliák

 3.6.2

ASLAN CR 62 BlackboardAntiScratch
öntapadó, fekete táblafólia, 130 µm, 2 év

Anyag: fekete PVC, 130 µm
Ragasztó: permanens akril
Hordozó: PE réteggel bevont kraft, 63 g/m2

Élettartam (kültéri): 2 év
Nyomtatás: PVC-re való szitafestékkel, UV-festékekkel
Applikálás: száraz, nedves
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +15 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +80 oC
Irható: krétával
Felhasználás: szeminárium termekben, iskolákban, óvodákban a sík felületeket információs táblává alakítja
Tanúsítvány: DIN 4102-1 szabvány előírása szerint  B1

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ASCR62/1370-25 fekete permanens Bécs 1370 25 méter



14.06.2021
PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — memoboard fóliák

 3.6.3

ASLAN CB 90 Clearboard
fényes, víztiszta, extrém karcálló, írható fólia, 80 µm, 5 év

Anyag: lakkozott poliészter, 50 µm
Ragasztó: permanens akril
Hordozó: PE réteggel bevont kraft, 35 g/m2

Élettartam (kültéri): 5 év
Applikálás: száraz 
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +15 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +80 oC
Irható: táblafilccel,  (ha véletlenül nem vízzel oldható filccel írtak rá, alkohollal letörölhető)
Törölhető: mikroszálas törlőkendővel (nem marad utána folt)
Felhasználás: ez a fólia minden nyomatot írható felületetté alakít,  antigraffiti fóliaként is használható
Tanúsítvány: DIN 4102-1 szabvány előírása szerint  B1

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ASCB90/1370-50 transzparens permanens Bécs 1370 50 méter



14.06.2021
PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — memoboard fóliák

 3.6.4

ASLAN FF 490 FerroSoft Whiteboard matt
fehér, öntapadó ferrofólia, 490 µm

Anyag: polietilénbázisú vastartalmú fólia, fehér matt PVC bevonattal, 490 µm
Ragasztó: permanens akril
Hordozó: PE réteggel bevont kraft, 130 g/m2

Applikálás: száraz
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +15 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +80 oC
Irható: táblafilccel,  (ha véletlenül nem vízzel oldható filccel írtak rá, alkohollal, foltbenzinnel letörölhető)
Törölhető: mikroszálas törlőkendővel (nem marad utána folt)
Felhasználás: 3 az 1 ben:

lehet rá vetíteni
írni
mágneskorongok, mágneses grafikák használhatóak rajta
Különleges puhasága és rugalmassága miatt a laminált grafikák 3"-os dudára tekerhetők, így 
tárolhatóak, szállíthatóak.

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ASFF490/1370-9 matt fehér permanens Bécs 1370 9 méter



14.06.2021
PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — memoboard fóliák

 3.6.5

ASLAN WBL 995 Whiteboard DryApply
fehér, karcálló táblafólia, DryApply- technológiával, 150 µm

Anyag: poliészter/PVC  fehér fényes, 150 µm
Ragasztó: permanens akril
Hordozó: kétoldalon PE réteggel bevont kraft, 135 g/m2

Applikálás: száraz
Élettartam: beltér 5 év
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +15 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +80 oC
Irható: táblafilccel,  (ha véletlenül nem vízzel oldható filccel írtak rá, alkohollal, foltbenzinnel letörölhető)
Törölhető: mikroszálas törlőkendővel (nem marad utána folt)
Felhasználás: vendéglátóipar változó napi kínálata, irodák, iskolák szemináriumi termek írható táblái,

karcálló, gyakori írás után sem képez szellemképet

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ASWBL995/1370-50 fényes fehér permanens, DryApply Bécs 1370 50 méter



14.06.2021
PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — vas és mágnestartalmú fóliák

 3.7.1

ASLAN MT 400
öntapadó, tartós mágnesfólia, 400 µm

Anyag: stroncium-bárium ferrit mágnes, matt antracit, 400 µm
Ragasztó: permanens, akril
Hordozó: PE réteggel bevont kraft, 130 g/m2

Applikálás: száraz
Hőmérséklet: applikálás minimum hőmérséklet +15 oC, alkalmazási hőmérséklet -20 oC - +70 oC
Felhasználás: gyakran változó tartalmú táblák, menük, pultok, POS-ok, memoboardok, iskolai segédeszközök

sík felületre applikálható, így erre a felületre a megnyomtatott ferrofólia, ferropapír könnyen,
buborékmentesen szaktudás nélkül felhelyezhető 
vágható (ollóval, késsel), lyukasztható, fúrható

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ASMT400/1010-12 antracit permanens Bécs 1010 12 méter



14.06.2021
PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — vas és mágnestartalmú fóliák

 3.7.2

myMEDIA 7614 MagneStick
öntapadó, tartós mágnesfólia, 400 µm

Anyag: stroncium ferrit mágnes, matt sötétbarna, 400 µm, 1520 g/m2

Ragasztó: permanens, akril
Hordozó: PE réteggel bevont kraft, 100 g/m2

Élettartam : beltér
Felexibiltás: min. 12,7 mm sugárban hajlítható (20 oC)
Kiszerelés: mágneses rész a tekercs belső oldalán
Hőmérséklet: applikálás minimum hőmérséklet +15 oC, alkalmazási hőmérséklet -20 oC - +45 oC
Felhasználás: gyakran változó tartalmú táblák, menük, pultok, POS-ok, memoboardok, iskolai segédeszközök

sík felületre applikálható, így erre a felületre a megnyomtatott ferrofólia  (pl. myMEDIA 7663) könnyen,
buborékmentesen akár 3 rétegben is felhelyezhető szaktudás nélkül
vágható (ollóval, késsel), lyukasztható, fúrható

Tanúsítvány: Gyermekjátékszerek biztonsága EN 71/3

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY7614/610-40 sötétbarna permanens Bécs 610 40 méter



14.06.2021
PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — vas és mágnestartalmú fóliák

 3.7.3

ASLAN FF 410 FerroSoft
flexibilis ferrofólia, 410 µm

Anyag: polietilénbázisú vastartalmú fólia, 410 µm
Ragasztó: permanens, akril
Hordozó: PE réteggel bevont kraft, 135 g/m2

Applikálás: száraz
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +15 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +80 oC
Felhasználás: fémként viselkedik, melyet a mágnes vonz, erős tapadás jellemzi, mágneskorongokkal használható

homogén felülete laminálható nyomtatott fóliákkal, melyre mágneses grafikák illeszthetőek
memoboardokra, táblákra, prezentációs falakra, iskolákba, hotelekbe rövid és középtávú grafikákhoz
puhasága, rugalmassága miatt a laminált grafikák 3"-os dudára tekerhetők, így tárolhatóak, szállíthatóak

Tanúsítvány: DIN 4102-1 szabvány előírása szerint  B1

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ASFF410/1010-12 matt barna permanens Bécs 1010 12 méter



14.06.2021
PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — vas és mágnestartalmú fóliák

 3.7.4

myMEDIA 7684 FerroStick
öntapadó, flexibilis ferrofólia, 400 µm

Anyag: vastartalmú ferrofólia, 400 µm, 1600 g/m2

Ragasztó: permanens, akril
Hordozó: PE réteggel bevont kraft, 100 g/m2

Élettartam : beltér
Kiszerelés: vastartalmú rész a tekercs belső oldalán
Applikálás: száraz
Hőmérséklet: applikálási hőmérséklet 15 oC, alkalmazási hőmérséklet +15 oC - +35 oC, 
Felhasználás: fémként viselkedik, melyet a mágnes vonz, erős tapadás jellemzi

sima, szilárd felületre anyagvastagsága miatt könnyen applikálható
homogén felülete laminálható nyomtatott fóliákkal, melyre mágneses grafikák illeszthetőek
memoboardokra, táblákra, prezentációs falakra, iskolákba, hotelekbe rövid és középtávú grafikákhoz
vágható (ollóval, késsel), lyukasztható, fúrható, stancolható

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY7684/610-40 matt antracit permanens Bécs 610 40 méter



14.06.2021
PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — vas és mágnestartalmú fóliák

 3.7.5

myMEDIA 7628 Magnetic Film
fehér, matt mágnesfólia, 800 µm

Anyag: stroncium ferrit mágnes, matt fehér PVC bevonattal, 800 µm, 2800 g/m2

Mágneses oldal: UV-edzett védőréteg (védi a mágnest szennyeződéstől, sérüléstől)
Élettartam : beltér, kültér (rövid ideig)
Felexibiltás: min. 12,7 mm sugárban hajlítható (20 oC)
Nyomtatási oldal: külső
Nyomtatás: szita: UV-festék, oldószeres; ofszet: fóliafesték
Hőmérséklet: alkalmazási hőmérséklet -25 oC - +55 oC
Felhasználás: középtávú reklámok, polccimkék, járművekre függőlegesen, hűtőmágnesek

gyakran változó tartalmú táblák, menük, pultok, POS-ok, memoboardok, iskolai segédeszközök
endszeresen (járművek estebében naponta) el kell távolítani és meg kell tisztítani, teljesen szárazon 
szabad csak visszahelyezni a felületre, kültéren, melegben javasolt naponta eltávolítani, mivel a mágnes 
a festékhez, lakkhoz ragadhat
vágható (ollóval, késsel), lyukasztható, fúrható, stancolható

Tanúsítvány: Gyermekjátékszerek biztonsága EN 71/3

cikkszám szín nyomtatási oldal raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY7628/610-30 matt fehér külső Bécs 610 30 méter

MY7628/1000-15 matt fehér külső Bécs 1000 15 méter



14.06.2021
PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — vas és mágnestartalmú fóliák

 3.7.6

myMEDIA 7625 Magnetic Film
fehér, matt mágnesfólia, 500 µm

Anyag: stroncium-ferrit mágnes, matt fehér PVC bevonattal, 500 µm, 1660 g/m2

Mágneses oldal: UV-edzett védőréteg (védi a mágnest szennyeződéstől, sérüléstől)
Élettartam : beltér, kültér (rövid ideig)
Felexibiltás: min. 12,7 mm sugárban hajlítható (20 oC)
Nyomtatási oldal: külső
Nyomtatás: szita: UV-festék, oldószeres; ofszet: fóliafesték
Hőmérséklet: alkalmazási hőmérséklet -25 oC - +55 oC
Felhasználás: rövid-, középtávú reklámok, polccimkék, bemutatótermekben járművekre, hűtőmágnesek

gyakran változó tartalmú táblák, menük, pultok, POS-ok, memoboardok, iskolai segédeszközök
rendszeresen (járművek estebében naponta) el kell távolítani és meg kell tisztítani, teljesen szárazon 
szabad csak visszahelyezni a felületre,  közelekedésben nem használható, csak bemutatóteremben 
lehet járműre tenni.
vágható (ollóval, késsel), lyukasztható, fúrható, stancolható

Tanúsítvány: Gyermekjátékszerek biztonsága EN 71/3

cikkszám szín nyomtatási oldal raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY7625/610-40 matt fehér külső Bécs 610 40 méter

MY7625/1000-30 matt fehér külső Bécs 1000 30 méter



14.06.2021
PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — vas és mágnestartalmú fóliák

 3.7.7

ASLAN  FP 180 PET FerroPaper
ferropapír, 180 µm

Anyag: polietilén bevonatú vastartalmú papír, 180 µm
PET réteg: 160 µm
Felexibiltás: min. 24 mm sugárban hajlítható (20 oC)
Nyomtatás: inkjet: solvent, eco-solvent, latex, UV-festék
Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +20 oC, alkalmazási hőmérséklet +15 oC - +70 oC
Felhasználás: könnyen, buborékmentesen rögzíthető mágneses felületekhez, fóliákhoz (ASLAN MT 400)

olyan helyekre ideális, ahol hőmérséklet, páratartalom ingadozásnak van kitéve (kirakat)
plotterrral, ollóval, késsel vágható

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ASFP180/1370-50 matt fehér permanens Bécs 1370 50 5 méter



14.06.2021
PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — vas és mágnestartalmú fóliák

 3.7.8

myMEDIA 7663 FerroPrint
nyomtatható, fehér, matt ferrofólia, 240 µm

Anyag: polipropilén fólia a hátoldalán vastartalmú réteggel, 240 µm, 320 g/m2

Nyomtatási oldal: matt fehér polipropilén 160 µm
Hátoldal: antracit színű vastartalmú ferro réteg, 80 µm

Élettartam : beltér
Nyomtatási oldal: külső
Nyomtatás: inkjet: eco-solvent, solvent, latex, UV-festék (flexibilis UV-festék)
Hőmérséklet: alkalmazási hőmérséklet 0 oC - +35 oC, (0 oC alatt a mágneses erősség csökken)
Felhasználás: buborékmentesen felhelyezhető a mágneses sík vagy enyhén ívelt alapfelületre, anélkül, hogy azt 

demagnetizálná
myMEDIA 7614 MagneStick öntapadó mágnesfóliával történő kombináció lehetővé teszi, hogy az
üzletek munkatársai pillanatok alatt ráncmentesen kihelyezzék, áthelyezzék, eltávolítsák, annyiszor 
cseréljék és használják fel, amennyiszer csak szükséges. Az alacsony memóriahatásnak köszönhetően a 
nagy formátumú grafikák könnyedén kihúzhatók a mágneses felületen. A hosszú élettartam érdekében
kerülni kell a közvetlen napfényt.
vágható (ollóval, késsel, plotterrel), lyukasztható, fúrható, stancolható

Tanúsítvány: Gyermekjátékszerek biztonsága EN 71/3

cikkszám szín nyomtatási oldal raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MY7663/1270-30 matt fehér külső Bécs 1270 30 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — maszkfóliák

 3.8.1

ASLAN S 41 WallMask
öntapadó maszkfólia egyenetlen felületekre, 80 µm

Anyag: PVC, 80 µm
Ragasztó: visszaszedhető
Hordozó: PE réteggel bevont kraft, 140 g/m2

Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +15 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +80 oC
Felhasználás: egyenetlen felületekre, rugalmas, jól tapad, így kizárt a festék aláfolyása, oldószerálló

homlokzatokon, vakolt falakon, faforgács alapú felületeken, beton- és aszfalt padlón stb. éles kontúrokat
lehet létrehozni

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

ASS41/1250-50 szürke visszaszedhető Bécs 1250 50 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — maszkfóliák

 3.8.2

Mactac MACmask 84.817
öntapadó, flexibilis maszkfólia járműponyvákhoz, 80 µm

Anyag: PVC, 80 µm
Ragasztó: visszaszedhető 4 órán belül maradvány nélkül
Hordozó: PE réteggel bevont kraft, 135 g/m2

Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet +10 oC - +60 oC
Felhasználás: flexibilis, ezért főleg járműponyvákhoz alkalmas

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

MTMSK84817/1230-50 szürke transzp. visszaszedhető Bécs 1230 50 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — maszkfóliák

 3.8.3

Poli-Tape Poli-Mask 262
öntapadó maszkpapír homlokzatra, üvegre, kőre, műanyagra erős tapadóerővel, 160 µm

Anyag: impregnált papír, 160 µm
Ragasztó: visszaszedhető , térhálósított latex
Hordozó: PE réteggel bevont kraft, 90 g/m2

Felhasználás: alkalmas kőre, üvegre, műanyagra
maszkfólia átvitelére is alkalmas

cikkszám szín ragasztó raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

PTMSK262/1220-25R fehér visszaszedhető Bécs 1220 25 tekercs



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK —  színes flex és flockfóliák

 3.9.1

vágható, vasalható flexfólia

Fólia: poliuretán
Ragasztó: poliuretán, hőmérsékletre aktiválódó
Vastagság: 100 µm
Hordozó: PET, öntapadó, egyben transzferfólia is
Alkalmas textilek: pamut, poliészeter pamut és poliészter akril kevert anyagokra vasalható

Ebben az esetben Poli-Flex BLOCKOUT-használata javasolt. Kivétel:*-gal jelölt színek.
Vágás: tükörfordítottan, 45o-ban élezett késsel
Vasalás: transzferfólia felől

(420 Gold Metallic, 430 Silber Metallic és a neon színek (403, 440-443, 690, 691) kivételével a

hőmérséklet: 160 oC
nyomás: 2,5 - 3 bar

idő: 15 s
Hordozó eltávolítása: melegen, neon színek estében (403, 440, 441, 442, 443, 690, 691) langyosan
Mosás: 80 oC, kifordítva (szárítógépben szárítható )
Tanúsítvány: OEKO-TEX Standard 100

Színek:

Poli-Flex Premium

A poliészter  textíliákat speciális festékkel színezik, melyek idővel átvándorolhatnak a flex anyagon.

 színek egymásra vasalhatóak)



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK —  színes flex és flockfóliák

 3.9.1

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

PTFLEX-470/500-25 antique gold gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-484/500-25 antique silver gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-467/500-25 apple green Bécs 500 25 méter
PTFLEX-697/500-25 apricot gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-468/500-25 aqua green gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-471/500-25 aubergine gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-461/500-25 baby pink gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-417/500-25 beige Bécs 500 25 méter
PTFLEX-402/500-25 black Bécs 500 25 méter
PTFLEX-409/500-25 bordeaux Bécs 500 25 méter
PTFLEX-416/500-25 brown gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-472/500-25 cardinal red gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-698/500-25 coffee gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-473/500-25 flame red gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-407/500-25 forest green gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-462/500-25 fuchsia Bécs 500 25 méter
PTFLEX-4291/500-25 glossy black gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-4293/500-25 glossy gold gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-4292/500-25 glossy red gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-4290/500-25 glossy white gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-420/500-25 gold metallic Bécs 500 25 méter
PTFLEX-404/500-25 green Bécs 500 25 méter
PTFLEX-412/500-25 grey Bécs 500 25 méter
PTFLEX-475/500-25 ice blue gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-419/500-25 lemon yellow Bécs 500 25 méter
PTFLEX-474/500-25 light green Bécs 500 25 méter
PTFLEX-693/500-25 light grey gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-466/500-25 lilac gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-460/500-25 magenta gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-418/500-25 medium yellow Bécs 500 25 méter
PTFLEX-469/500-25 military green gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-692/500-25 mint gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-405/500-25 navy blue Bécs 500 25 méter
PTFLEX-691/500-25 neon berry gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-403/500-25 neon blue Bécs 500 25 méter
PTFLEX-441/500-25 neon green Bécs 500 25 méter
PTFLEX-442/500-25 neon orange Bécs 500 25 méter
PTFLEX-443/500-25 neon pink Bécs 500 25 méter
PTFLEX-690/500-25 neon red gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-440/500-25 neon yellow Bécs 500 25 méter
PTFLEX-695/500-25 olive gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-415/500-25 orange Bécs 500 25 méter
PTFLEX-694/500-25 pastel yellow gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-414/500-25 purple Bécs 500 25 méter
PTFLEX-408/500-25 red Bécs 500 25 méter
PTFLEX-406/500-25 royal blue Bécs 500 25 méter
PTFLEX-464/500-25 sapphire gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-430/500-25 silver metallic Bécs 500 25 méter
PTFLEX-465/500-25 sky blue gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-413/500-25 turquoise Bécs 500 25 méter
PTFLEX-476/500-25 violet gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-401/500-25 white Bécs 500 25 méter
PTFLEX-410/500-25 yellow Bécs 500 25 méter

Poli-Flex Premium



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK —  színes flex és flockfóliák

 3.9.2

vágható, vasalható flexfólia, alacsony hőmérsékleten gyorsan vasalható

Fólia: poliuretán
Ragasztó: poliészter, hőmérsékletre aktiválódó
Vastagság: 95 µm
Hordozó: PET, öntapadó, egyben transzferfólia is
Alkalmas textilek: pamut, impregnálatlan nejlon, poliészeter pamut és poliészter akril kevert anyagokra vasalható

Vágás: tükörfordítottan, 45o-ban élezett késsel
Vasalás: transzferfólia felől

(4920 Gold Metallic, 4930 Silber Metallic, 4987 Berry és a neon színek kivételével a

hőmérséklet: 130/150/160 oC, (nejlon: 150 oC)
nyomás: 2,5 - 3 bar (nejlon: 2 bar)

idő: 5/4/3 s
(nejlon: 5 s előmelegítés, 5 s vasalás, PET hordozó eltávolítás,
szilikonpapírral lefedve további 10 s vasalás)

Hordozó eltávolítása: melegen, neon színek estében (4903,4940-4944) és 4987 Berry 
esetében langyosan

Mosás: 60 oC, kifordítva (szárítógépben szárítható (max. 100 oC) 
és vegyileg is tisztítható)

Tanúsítvány: OEKO-TEX Standard 100

Színek:

Poli-Flex Turbo

(nejlon és impregnált anyagok esetében tesztelni kell)

 színek egymásra vasalhatóak)



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK —  színes flex és flockfóliák

 3.9.2

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

PTFLEX-4901/500-25 white Bécs 500 25 méter
PTFLEX-4902/500-25 black Bécs 500 25 méter
PTFLEX-4903/500-25 neon blue Bécs 500 25 méter
PTFLEX-4904/500-10 green Bécs 500 10 méter
PTFLEX-4905/500-25 navy blue Bécs 500 25 méter
PTFLEX-4906/500-25 royal blue Bécs 500 25 méter
PTFLEX-4908/500-25 red Bécs 500 25 méter
PTFLEX-4909/500-10 bordeaux Bécs 500 10 méter
PTFLEX-4910/500-25 yellow Bécs 500 25 méter
PTFLEX-4912/500-25 grey Bécs 500 25 méter
PTFLEX-4914/500-10 purple Bécs 500 10 méter
PTFLEX-4915/500-25 orange Bécs 500 25 méter
PTFLEX-4916/500-10 brown Bécs 500 10 méter
PTFLEX-4917/500-10 beige Bécs 500 10 méter
PTFLEX-4918/500-25 medium yellow Bécs 500 25 méter
PTFLEX-4919/500-25 lemon yellow Bécs 500 25 méter
PTFLEX-4920/500-25 gold metallic Bécs 500 25 méter
PTFLEX-4922/500-10 rose gold Bécs 500 10 méter
PTFLEX-4929/500-10 coral Bécs 500 10 méter
PTFLEX-4930/500-25 silver metallic Bécs 500 25 méter
PTFLEX-4951/500-10 light grey Bécs 500 10 méter
PTFLEX-4952/500-10 frog green Bécs 500 10 méter
PTFLEX-4953/500-10 light berry Bécs 500 10 méter
PTFLEX-4954/500-10 sand beige Bécs 500 10 méter
PTFLEX-4955/500-10 violet Bécs 500 10 méter
PTFLEX-4956/500-10 bronze Bécs 500 10 méter
PTFLEX-4957/500-10 champagne Bécs 500 10 méter
PTFLEX-4958/500-10 pastel yellow Bécs 500 10 méter
PTFLEX-4961/500-10 baby pink Bécs 500 10 méter
PTFLEX-4962/500-10 fuchsia Bécs 500 10 méter
PTFLEX-4965/500-10 sky blue Bécs 500 10 méter
PTFLEX-4967/500-25 apple green Bécs 500 25 méter
PTFLEX-4968/500-10 aqua green Bécs 500 10 méter
PTFLEX-4973/500-10 flame red Bécs 500 10 méter
PTFLEX-4977/500-10 mint Bécs 500 10 méter
PTFLEX-4979/500-10 classic blue Bécs 500 10 méter
PTFLEX-6995/500-10 olive Bécs 500 10 méter
PTFLEX-6996/500-10 flamingo Bécs 500 10 méter
PTFLEX-6997/500-10 light apricot Bécs 500 10 méter
PTFLEX-6998/500-10 coffee Bécs 500 10 méter

Poli-Flex Turbo



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK —  színes flex és flockfóliák

 3.9.3

Poli-Flex Blockout Soft
vágható, vasalható fedő/blockout flexfólia

Fólia: poliuretán, (öntött)
Ragasztó: co-poliészter, hőmérsékletre aktiválódó
Vastagság: 125 µm
Hordozó: PET, öntapadó, egyben transzferfólia is
Alkalmas textilek: pamut, poliészeter pamut és poliészter akril kevert anyagokra vasalható

(nejlon és impregnált anyagokra a POLI-FLEX NYLON alkalmas)

Vágás: tükörfordítottan, 45o-ban élezett késsel
Vasalás: transzferfólia felől, előmelegítve

hőmérséklet: 130 oC
nyomás: 2,5 bar

idő: 5 s
Hordozó eltávolítása: melegen, 4501 fóliát langyosan
Mosás: 60 oC, kifordítva (vegyileg is tisztítható)
Egyéb: 4501 anyagot ne tekerje fel a megadott iránynak ellentételesen
Tanúsítvány: OEKO-TEX Standard 100

Színek:

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

PTFLEX4520/500-25 gold metallic gyár 500 25 tekercs
PTFLEX4503/500-25 neon blue gyár 500 25 tekercs

PTFLEX4541/500-25 neon green gyár 500 25 tekercs
PTFLEX4542/500-25 neon orange gyár 500 25 tekercs
PTFLEX4543/500-25 neon pink gyár 500 25 tekercs
PTFLEX4540/500-25 neon yellow gyár 500 25 tekercs
PTFLEX4510/500-25 orange gyár 500 25 tekercs
PTFLEX4508/500-26 red Bécs 500 25 méter
PTFLEX4530/500-25 silver metallic gyár 500 25 tekercs
PTFLEX4501/500-25 white Bécs 500 25 méter
PTFLEX4515/500-25 yellow gyár 500 25 tekercs

A blockout réteg miatt a rugalmas anyagokon gyűrődések szakadások fordulhatnak elő.
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 3.9.4

Poli-Flex Nylon/ Poli-Flex Nylon Reflex Eco
vágható, vasalható flexfólia nejlon anyagokhoz

Fólia: poliuretán, (öntött) / Reflex eco: ezüst színű transzferfólia, a fényvisszaverő rétege fémezett üveg 
mikrogömbökből áll. A fotometriai értéke megfelel (minimális reflexiós értékek) az EN 471 szabványnak.

Ragasztó: poliamid, hőmérsékletre aktiválódó
Vastagság: 100 µm /180 µm
Hordozó: PET, öntapadó, egyben transzferfólia is
Alkalmas textilek: nejlon, víztaszító anyagok
Vágás: tükörfordítottan, 45o-ban élezett késsel
Vasalás: transzferfólia felől, előmelegítve

hőmérséklet: 150 oC
nyomás: 2 bar

idő: előmelegítés: 4 s, utómelegítés 10 s
Hordozó eltávolítása: langyosan
Mosás: 40 oC, kifordítva
Tanúsítvány: OEKO-TEX Standard 100

Színek:

cikkszám szín típus raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

PTFLEX-4802/500-25 black nylon Bécs 500 25 méter
PTFLEX-4809/500-25 bordeaux nylon gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-4807/500-25 forest green nylon gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-4820/500-25 gold metallic nylon gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-4804/500-25 green nylon gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-4812/500-25 grey nylon Bécs 500 25 méter
PTFLEX-4803/500-25 light blue nylon gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-4805/500-25 navy blue nylon gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-4815/500-25 orange nylon gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-4814/500-25 purple nylon gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-4808/500-25 red nylon gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-4882/500-25 reflex nylon gyár 500 25 tekercs
PTFLEX-4806/500-25 royal blue nylon Bécs 500 25 méter
PTFLEX-4830/500-25 silver metallic nylon Bécs 500 25 méter
PTFLEX-4801/500-25 white nylon Bécs 500 25 méter
PTFLEX-4810/500-25 yellow nylon Bécs 500 25 méter
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 3.9.5

Poli-Flex Pearl Glitter
vágható, vasalható glitter flexfólia 

Fólia:
Ragasztó: co-poliészter, hőmérsékletre aktiválódó
Vastagság: 340 µm
Hordozó: PET, öntapadó, egyben transzferfólia is
Alkalmas textilek: pamut, poliészeter pamut és poliészter akril kevert anyagokra vasalható
Vágás: tükörfordítottan, 60o-ban élezett késsel
Vasalás: transzferfólia felől, előmelegítve

hőmérséklet: 160 oC
nyomás: 2,5 bar

idő: 15 s
Hordozó eltávolítása: melegen
Mosás: 60 oC, kifordítva, szárítógépben szárítható
Tanúsítvány: OEKO-TEX Standard 100

Színek:

poliuretán fólia glitterrészecskékkel
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 3.9.5

Poli-Flex Pearl Glitter
cikkszám szín felület raktárkészlet szélesség 

(mm)
hosszúság 

(m)
rendelési 
egység

PTFLEX-422/500-25 burgundy pearl glitter gyár 500 25 tekercs

PTFLEX-423/500-25 navy blue pearl glitter gyár 500 25 tekercs

PTFLEX-424/500-25 purple pearl glitter gyár 500 25 tekercs

PTFLEX-425/500-25 light gold pearl glitter Bécs 500 25 méter

PTFLEX-426/500-25 copper pearl glitter gyár 500 25 tekercs

PTFLEX-427/500-25 emerald pearl glitter gyár 500 25 tekercs

PTFLEX-428/500-25 lavender pearl glitter gyár 500 25 tekercs

PTFLEX-429/500-25 dark gold pearl glitter gyár 500 25 tekercs

PTFLEX-432/500-25 hot pink pearl glitter gyár 500 25 tekercs

PTFLEX-444/500-25 white pearl glitter Bécs 500 25 méter

PTFLEX-445/500-25 sky blue pearl glitter gyár 500 25 tekercs

PTFLEX-446/500-25 neon yellow pearl glitter gyár 500 25 tekercs

PTFLEX-447/500-25 neon green pearl glitter gyár 500 25 tekercs

PTFLEX-448/500-25 neon pink pearl glitter gyár 500 25 tekercs

PTFLEX-449/500-25 neon orange pearl glitter gyár 500 25 tekercs

PTFLEX-450/500-25 silver pearl glitter Bécs 500 25 méter

PTFLEX-451/500-25 gold pearl glitter Bécs 500 25 méter

PTFLEX-452/500-25 bronze pearl glitter gyár 500 25 tekercs

PTFLEX-453/500-25 multicolor pearl glitter gyár 500 25 tekercs

PTFLEX-454/500-25 blue pearl glitter Bécs 500 25 méter

PTFLEX-455/500-25 green pearl glitter gyár 500 25 tekercs

PTFLEX-456/500-25 red pearl glitter Bécs 500 25 méter

PTFLEX-457/500-25 pink pearl glitter Bécs 500 25 méter

PTFLEX-458/500-25 black pearl glitter Bécs 500 25 méter

PTFLEX-459/500-25 grey pearl glitter gyár 500 25 tekercs

PTFLEX-480/500-25 neon purple pearl glitter gyár 500 25 tekercs

PTFLEX-481/500-25 neon blue pearl glitter gyár 500 25 tekercs

PTFLEX-482/500-25 jade pearl glitter gyár 500 25 tekercs

PTFLEX-483/500-25 light green pearl glitter gyár 500 25 tekercs

PTFLEX-486/500-25 rose gold pearl glitter gyár 500 25 tekercs

PTFLEX-487/500-25 coral pearl glitter gyár 500 25 tekercs

PTFLEX-488/500-25 rainbow white pearl glitter gyár 500 25 tekercs

PTFLEX-489/500-25 royal blue pearl glitter gyár 500 25 tekercs

PTFLEX-490/500-25 champagne pearl glitter gyár 500 25 tekercs
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 3.9.6

POLI-FLEX 4781 REFLEX SILVER 3M
ezüst, fényvisszaverő transzferfólia

Fólia:
Ragasztó: co-poliészter, hőmérsékletre aktiválódó
Vastagság: 160 µm
Hordozó: PET, öntapadó, egyben transzferfólia is
Alkalmas textilek: pamut, poliészeter pamut és poliészter akril kevert, impregnálatlan nejlon anyagokra vasalható
Vágás: tükörfordítottan, 60o-ban élezett késsel
Vasalás: transzferfólia felől, előmelegítve

hőmérséklet: 160 oC
nyomás: 3,5 bar

idő: 15 s
Hordozó eltávolítása: melegen
Mosás: 60 oC, kifordítva, szárítógépben szárítható
Tanúsítvány: Jó láthatóságot biztosító ruházat EN ISO 20471:2013, OEKO-TEX Standard 100

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

PTFLEX-4781/500-25 reflex silver Bécs 500 25 méter

poliuretán fólia metalizált mikro üveggömbbökkel
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 3.9.7

Siser Brick
nagyon vastag flexfólia, 1000 µm

Fólia: fehér poliuretán
Vastagság: 1000 µm
Hordozó: poliészter
Alkalmas textilek: pamut, poliészeter pamut és poliészter akril kevert, elasztán, (nem imregnált és nem "szublimált" 

anyagok)
Felhasználás

Nyomtatás és vágás: tükörfordítottan
Vágás: 60o kés, erő: 150 gf (0,15 N), sebesség: 10 cm/sec

Applikálás: vágás után a mátrixot eltávolítjuk, a poliészter hordozó segítségével vasaljuk,
a transzferfóliát hidegen távolítjuk el, 

Transzferfólia: hordozója
Vasalás az anyag hőérzékeny, ezért 155 oC, 60 sec-ig, kérjük, melegítsék elő a vasalót

hőmérséklet: 155 oC
nyomás: 3-4 bar

idő: 20 sec

Mosás: 60 oC, csak finom mosóporral, kifordítva, szárítógépben szárítható (pamut program)
(első mosás előtt 24 órát várni kell)

Tanúsítvány: OEKO-TEX Standard 100

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

SIBK-001/500-5 matt fehér Bécs 500 25 méter

SIBK-019/500-5 matt fekete Bécs 500 25 méter
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 3.9.8

Siser Glitter2
glitter flexfólia, 350 µm

Fólia: glitteres poliuretán
Vastagság: 350 µm
Hordozó: poliészter
Alkalmas textilek: pamut, poliészeter pamut és poliészter akril kevert, elasztán, (nem imregnált és nem "szublimált" 

anyagok)
Felhasználás

Nyomtatás és vágás: tükörfordítottan
Vágás: 60o kés, erő: 120 gf (0,12 N), sebesség: 20 cm/sec

Applikálás: vágás után a mátrixot eltávolítjuk, a poliészter hordozó segítségével vasaljuk,
a transzferfóliát hidegen vagy melegen távolítjuk el

Transzferfólia: hordozója
Vasalás

hőmérséklet: 160 oC
nyomás: 3-4 bar

idő: 15 sec

Mosás: 40 oC, csak finom mosóporral, kifordítva, szárítógépben nem szárítható 
(első mosás előtt 24 órát várni kell)

Tanúsítvány: OEKO-TEX Standard 100

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

SIMOGL2-061/500-25 black silver Bécs 500 25 méter

SIMOGL2-050/500-25 cherry Bécs 500 25 méter

SIMOGL2-020/500-25 gold Bécs 500 25 méter

SIMOGL2-009/500-25 grass Bécs 500 25 méter

SIMOGL2-008/500-25 hot pink Bécs 500 25 méter

SIMOGL2-082/500-25 old gold Bécs 500 25 méter

SIMOGL2-021/500-10 silver Bécs 500 25 méter

SIMOGL2-001/500-25 white Bécs 500 25 méter
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 3.9.9

Siser HI-5
5 másodperces transzferfólia, 90 µm

Fólia: poliuretán
Vastagság: 90 µm
Hordozó: poliészter
Alkalmas textilek: pamut, poliészeter pamut és poliészter akril kevert, elasztán, (nem imregnált és nem "szublimált" 

anyagok), vékony, nyújtható a fólia, mélyen behatol a textilbe
Felhasználás

Nyomtatás és vágás: tükörfordítottan
Vágás: 45o kés, erő: 50 gf (0,05 N), sebesség: 25 cm/sec

Applikálás: vágás után a mátrixot eltávolítjuk, (gyorsabb eltávolítás érdekében ajánljuk a fóliát 
pár másodpercre 60-70 oC-os felületre helyezni), a poliészter hordozó segítségével vasaljuk,
a transzferfóliát hidegen vagy melegen távolítjuk el, 

Transzferfólia: hordozója
Vasalás 150 g/m2-nél nhezebb textilek

hőmérséklet:
nyomás:

idő:

Mosás: 60 oC, csak finom mosóporral, kifordítva, szárítógépben szárítható (outdoor, impregnált program) 
(első mosás előtt 24 órát várni kell)

Tanúsítvány:  OEKO-TEX Standard 100

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

SIH5-058/500-10 apple green Bécs 500 10 méter
SIH5-019/500-25 black Bécs 500 25 méter
SIH5-028/500-25 bright red Bécs 500 25 méter
SIH5-024/500-25 flou pink Bécs 500 25 méter
SIH5-026/500-10 fluo green Bécs 500 10 méter
SIH5-023/500-10 fluo orange Bécs 500 10 méter
SIH5-022/500-10 fluo yellow Bécs 500 10 méter
SIH5-020/500-25 gold Bécs 500 25 méter
SIH5-009/500-25 green Bécs 500 25 méter

SIH5-018/500-10 grey Bécs 500 10 méter
SIH5-003/500-25 lemon Bécs 500 25 méter
SIH5-014/500-10 navy blue Bécs 500 10 méter
SIH5-006/500-10 orange Bécs 500 10 méter
SIH5-008/500-10 pink Bécs 500 10 méter
SIH5-007/500-25 red Bécs 500 25 méter
SIH5-013/500-25 royal blue Bécs 500 25 méter

SIH5-021/500-25 silver Bécs 500 25 méter
SIH5-011/500-25 sky blue Bécs 500 25 méter
SIH5-001/500-25 white Bécs 500 25 méter
SIH5-004/500-25 yellow Bécs 500 25 méter

4-5 bar
5 sec

150 g/m2-nél könnyebb textilek
120 oC
4-5 bar
5 sec

150 oC
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 3.9.10

Siser P.S. FILM
vékony flexfólia, 90 µm

Fólia: poliuretán
Vastagság: 90 µm
Hordozó: poliészter
Alkalmas textilek: pamut, poliészeter pamut és poliészter akril kevert, elasztán, (nem imregnált és nem "szublimált" 

anyagok), vékony, nyújtható a fólia, mélyen behatol a textilbe
Felhasználás

Nyomtatás és vágás: tükörfordítottan
Vágás: 45o kés, erő: 60 gf (0,06 N), sebesség: 30 cm/sec

Applikálás: vágás után a mátrixot eltávolítjuk, (gyorsabb eltávolítás érdekében ajánljuk a fóliát 

pár másodpercre 60-70 oC-os felületre helyezni), a poliészter hordozó segítségével vasaljuk,
a transzferfóliát hidegen vagy melegen távolítjuk el, 

Transzferfólia: hordozója
Vasalás

hőmérséklet: 150 oC
nyomás: 3-4 bar

idő: 15 sec
Mosás: 80 oC, csak finom mosóporral, kifordítva, szárítógépben szárítható (pamut program) 

(első mosás előtt 24 órát várni kell)
Tanúsítvány:  OEKO-TEX Standard 100
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 3.9.10

Siser P.S. FILM
cikkszám szín raktárkészlet szélesség 

(mm)
hosszúság 

(m)
rendelési 
egység

SIPSFI-001/500-25 white Bécs 500 25 méter
SIPSFI-002/500-10 cream Bécs 500 10 méter
SIPSFI-003/500-10 lemon Bécs 500 10 méter
SIPSFI-004/500-25 yellow Bécs 500 25 méter
SIPSFI-005/500-25 sun Bécs 500 25 méter
SIPSFI-006/500-25 orange Bécs 500 25 méter
SIPSFI-007/500-25 red Bécs 500 25 méter
SIPSFI-008/500-25 pink Bécs 500 25 méter
SIPSFI-009/500-25 green Bécs 500 25 méter
SIPSFI-010/500-10 dark green Bécs 500 10 méter
SIPSFI-011/500-10 sky blue Bécs 500 10 méter
SIPSFI-012/500-10 turquoise Bécs 500 10 méter
SIPSFI-013/500-25 royal blue Bécs 500 25 méter
SIPSFI-014/500-25 navy blue Bécs 500 25 méter
SIPSFI-015/500-10 purplet Bécs 500 10 méter
SIPSFI-016/500-25 burgundy Bécs 500 25 méter
SIPSFI-017/500-10 brown Bécs 500 10 méter
SIPSFI-018/500-25 grey Bécs 500 25 méter
SIPSFI-019/500-25 black Bécs 500 25 méter
SIPSFI-020/500-25 gold Bécs 500 25 méter
SIPSFI-021/500-25 silver Bécs 500 25 méter
SIPSFI-022/500-10 fluo yellow Bécs 500 10 méter
SIPSFI-023/500-10 fluo orange Bécs 500 10 méter
SIPSFI-024/500-25 flou pink Bécs 500 25 méter
SIPSFI-025/500-10 fluo rasberry Bécs 500 10 méter
SIPSFI-026/500-10 fluo green Bécs 500 10 méter
SIPSFI-027/500-10 fluo blue Bécs 500 10 méter
SIPSFI-028/500-25 bright red Bécs 500 25 méter
SIPSFI-030/500-10 lime Bécs 500 10 méter
SIPSFI-031/500-25 light pink Bécs 500 25 méter
SIPSFI-037/500-10 sand Bécs 500 10 méter
SIPSFI-038/500-10 pearl Bécs 500 10 méter
SIPSFI-051/500-10 pale blue Bécs 500 10 méter
SIPSFI-058/500-25 apple green Bécs 500 25 méter
SIPSFI-059/500-10 lilac Bécs 500 10 méter
SIPSFI-060/500-10 hibiscus Bécs 500 10 méter
SIPSFI-061/500-25 anthracite Bécs 500 25 méter
SIPSFI-062/500-10 radiant orchid Bécs 500 10 méter
SIPSFI-065/500-25 light purple Bécs 500 25 méter
SIPSFI-066/500-25 ocean blue Bécs 500 25 méter
SIPSFI-067/500-10 fluo coral Bécs 500 10 méter
SIPSFI-068/500-10 mint Bécs 500 10 méter
SIPSFI-070/500-10 aqua green Bécs 500 10 méter
SIPSFI-071/500-10 lilac grey Bécs 500 10 méter
SIPSFI-072/500-10 fluo purple Bécs 500 10 méter
SIPSFI-073/500-10 tan Bécs 500 10 méter
SIPSFI-074/500-10 medium pink Bécs 500 10 méter
SIPSFI-085/500-10 medium blue Bécs 500 10 méter
SIPSFI-086/500-10 chocolate Bécs 500 10 méter
SIPSFI-092/500-10 rose gold Bécs 500 10 méter
SIPSFI-097/500-25 pass pink Bécs 500 25 méter
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 3.9.11

Siser P.S. Strech
nyújtható, vékony flexfólia, 90 µm

Fólia: poliuretán
Vastagság: 90 µm
Hordozó: poliészter
Alkalmas textilek: pamut, poliészeter pamut és poliészter akril kevert, elasztán, (nem imregnált és nem "szublimált" 

anyagok), vékony, nyújtható a fólia, mélyen behatol a textilbe
Felhasználás

Nyomtatás és vágás: tükörfordítottan
Vágás: 45o kés, erő: 60 gf (0,06 N), sebesség: 20 cm/sec

Applikálás: vágás után a mátrixot eltávolítjuk, (gyorsabb eltávolítás érdekében ajánljuk a fóliát 
pár másodpercre 60-70 oC-os felületre helyezni), a poliészter hordozó segítségével vasaljuk,
a transzferfóliát hidegen vagy melegen távolítjuk el, 

Transzferfólia: hordozója
Vasalás

hőmérséklet: 160 oC
nyomás: 3-4 bar

idő: 20 sec
Mosás: 60 oC, csak finom mosóporral, kifordítva, szárítógépben szárítható (pamut program) 

(első mosás előtt 24 órát várni kell)
Tanúsítvány:  OEKO-TEX Standard 100

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

SIPSST-001/500-25 white Bécs 500 25 méter
SIPSST-004/500-10 yellow Bécs 500 10 méter
SIPSST-006/500-10 orange Bécs 500 10 méter
SIPSST-007/500-25 red Bécs 500 25 méter
SIPSST-009/500-25 green Bécs 500 25 méter
SIPSST-013/500-25 royal blue Bécs 500 25 méter
SIPSST-014/500-25 navy blue Bécs 500 25 méter
SIPSST-019/500-25 black Bécs 500 25 méter
SIPSST-020/500-10 gold Bécs 500 25 méter
SIPSST-021/500-25 silver Bécs 500 10 méter
SIPSST-072/500-10 fluo purple Bécs 500 10 méter
SIPSST-097/500-10 fluo pink Bécs 500 10 méter
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 3.9.12

Siser Stripflock Pro 
színes flock fóliák, (akár multi-layer megodásokhoz is), 500 µm

Fólia: ftalát mentes hátoldalon ragasztós réteggel ellátott flock fólia
Vastagság: 500 µm
Hordozó: poliészter
Alkalmas textilek: pamut, poliészeter pamut és poliészter akril kevert, elasztán, (nem imregnált és nem "szublimált" 

anyagok), vékony, nyújtható a fólia, mélyen behatol a textilbe
Felhasználás

Nyomtatás és vágás: tükörfordítottan
Vágás: 45o kés, erő: 80 gf (0,08 N), sebesség: 15 cm/sec

Applikálás:  vágás után a mátrixot eltávolítjuk,  a poliészter hordozója segítségével vasaljuk,
a transzferfóliát hidegen vagy melegen távolítjuk el, 

Transzferfólia: hordozója
Vasalás

hőmérséklet: 155 oC
nyomás: 3-4 bar

idő: 15 sec
Mosás: 60 oC, csak finom mosóporral, kifordítva, szárítógépben szárítható (pamut program) 

(első mosás előtt 24 órát várni kell)
Tanúsítvány:  OEKO-TEX Standard 100

cikkszám szín raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

SIFLOCK-001/500-25 white Bécs 500 25 méter
SIFLOCK-003/500-25 lemon Bécs 500 25 méter
SIFLOCK-004/500-10 yellow Bécs 500 10 méter
SIFLOCK-006/500-10 orange Bécs 500 10 méter
SIFLOCK-007/500-25 red Bécs 500 25 méter
SIFLOCK-008/500-10 pink Bécs 500 10 méter
SIFLOCK-009/500-25 green Bécs 500 25 méter
SIFLOCK-012/500-10 turquoise Bécs 500 10 méter
SIFLOCK-013/500-25 royal blue Bécs 500 25 méter
SIFLOCK-014/500-25 navy blue Bécs 500 25 méter
SIFLOCK-015/500-10 purple Bécs 500 10 méter
SIFLOCK-018/500-25 grey Bécs 500 25 méter

SIFLOCK-019/500-25 black Bécs 500 25 méter

SIFLOCK-028/500-25 brightred Bécs 500 25 méter

SIFLOCK-051/500-10 pale blue Bécs 500 10 méter



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — applikáló fóliák

 3.10.1

POLI-TACK 
transzferfóliák flex- és flockfóliákoz, alacsony és közepes tapadással, 120 µm

Fólia: transzparens PET
Ragasztó: akril, UV- és hőmérséklet ellenállósággal
Vastagság: 120 µm
Hordozó: Poli-Tack 860: nincs,  Poli-Tack 870 UNIVERSAL: fehér PP
Felhasználás flex- és flockfóliák applikáló fóliája

cikkszám tulajdonság raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

PTTACK860/500-25 alacsony tapadás, hordozó nélkül Bécs 500 25 tekercs

PTTACK870/500-25 közepes tapadás Budapest 500 25 tekercs



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — applikáló fóliák

 3.10.2

Siser T.T.D. Application Tape Serie
transzferfólia flexfóliákoz, közepes tapadással 75 µm

Fólia: transzparens PET
Ragasztó: akril, közepes tapadással (0,5 N/cm), UV- és hőmérséklet ellenállósággal
Vastagság: 75 µm
Hordozó: szilikonpapír
Felhasználás flexfóliák applikáló fóliája (Sisser ColorPrint, ColorPrint Extra, ColorPrintNew M, Colorprint PU / Matt, 

Colorprint PU Extra / Matt, Sublithin Matt LT, HI-5 Print Matt / Vivid, Soft Print Color Vivid  / Matt)

cikkszám tulajdonság raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

SITTDEASY/500-25 közepes tapadás Bécs 500 25 tekercs



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — applikáló fóliák

 3.10.3

Poli-Tape PT 160, PT 165
applikáló fólia, közepes tapadóerővel

Tape egyoldalon prégelt (orangen peel) polipropilén applikálófólia 0,11 mm
Ragasztó: akril, tapadó erő: 1,1 N/cm
Hordozó: csak PT 165 esetében, négyzetrácsoa szilikonpapír
Felhasználás mindenfajta PVC plotterfóliához, fényes és matt felülethez

száraz és nedves applikáláshoz
Tulajdonságok: kiváló síkfekvése miatt a nagyméretű grafikák esetében sem gyűrődik

PVC lágyítói nem lépnek kölcsönhatásba a ragasztóval ígyragasztó erejét megtartja és hosszan
visszaszedhető
keresztirányban eltéphető
a fólia prégelése megkönnyíti a feltekerést és nem töltődik fel elektrosztatikusan

cikkszám tapadás hordozó
fólia 
vastagság 
(µm)

raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

PT160/1000-100 Bécs 1000 100 tekercs

PT160/1220-100 Bécs 1220 100 tekercs

PT165/1000-50 közepes "kockás"papír 110 Bécs 1000 100 tekercs

PT 160

PT 165

közepes nincs 110



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — applikáló fóliák

3.10.4

r.tape ApliTape 4075
applikáló papírok

Tape félig átlátszó, latexxel mártott papír
Ragasztó: kaucsuk bázisú 
Felhasználás bannerekhez, falgrafikákhoz…

szita és digitális nyomtatáshoz
száraz vagy nedves applikáláshoz

Tulajdonságok: nincsennek ragasztógömbök, nem tapadnak a rétegek egymáshoz

cikkszám tapadás grafika
fólia 
vastagság 
(µm)

raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

RT4075/1000-100 Bécs 1000 100 tekercs

RT4075/1220-100 Bécs 1220 100 tekercs
erős kis / közepes 115



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — applikáló fóliák

 3.10.5

r.tape applikáló papírok RLA
applikáló papírok RLA technológiával

Tape félig átlátszó, latexxel mártott papír
Ragasztó: kaucsuk bázisú 
Felhasználás száraz vagy nedves applikáláshoz

bannerekhez, falgrafikákhoz…
Tulajdonságok: RLA: Release Liner Adhesion, (sík kifekvést biztosít, nem kunkorodnak a szélek)

nincsennek ragasztógömbök, nem tapadnak a rétegek egymáshoz

cikkszám tapadás grafika
fólia 
vastagság 
(µm)

raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

RT4075/610-100 Bécs 610 100 tekercs

RT4075/1000-100 Bécs 1000 100 tekercs

RT4075/1220-100 Bécs 1220 100 tekercs

RT4075/1520-100 Bécs 1520 100 tekercs

RT4050RLA/610-100 Bécs 610 100 tekercs

RT4050RLA/1000-100 Bécs 1000 100 tekercs

RT4050RLA/1220-100 Bécs 1220 100 tekercs

RT4050RLA/1520-100 Bécs 1520 100 tekercs

kis / közepes        
nyomtatott / 
nyomatlan

127

közepes

közepes / 
nagy 
nyomtatott / 
nyomatlan

127

erős 



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — applikáló fóliák

 3.10.6

r.tape Premask / Prespacing Tape
prémium, vastag applikáló papírok

Tape félig átlátszó, latexxel mártott papír
Ragasztó: kaucsuk bázisú 
Felhasználás Premask tapes: egy darabból álló nyomtatott grafikák applikálására,  ha kevés vagy nincs liner

Prespacing: plottervágott több elemből álló grafikákhoz
száraz vagy nedves applikáláshoz

Tulajdonságok: RLA: Release Liner Adhesion, (sík kifekvést biztosít, nem kunkorodnak a szélek)
nincsennek ragasztógömbök, nem tapadnak a rétegek egymáshoz

Premask / Prespacing tapes

cikkszám tapadás grafika
fólia 
vastagság 
(µm)

raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

RT4760RLA/1370-100 közepes-
erős

UV-, solvent 
nyomatokhoz 127 Bécs 1370 100 tekercs

Prespacing Tapes

RT4761RLA/1220-100 erős légcsatornás 
fóliákhoz 127 Bécs 1220 100 tekercs

RT4775RLA/1220-100 erős kis/közepes 
plottervágott 127 Bécs 1220 100 tekercs

RT4750RLA/1220-100 közepes közepes/nagy 
plottervágott 127 Bécs 1220 100 tekercs

á



14.06.2021 PLOTTER ÉS SPECIÁLIS FÓLIÁK — applikáló fóliák

 3.10.7

r.tape Clear Choice
transzparens applikáló fóliák légcsatornával

Fólia: struktúrált átltátszó polipropilén, HOPE
Ragasztó: akril, különböző tapadással (légcsatornás)
Felhasználás nagyon pontos munkát tesz lehetővé,  kézzel téphető, nedves applikáláskor sem fehérdik ki, 

újrapozicionálható, légcsatornák miatt buborékmentesen lehet aplikálni

cikkszám tapadás grafika
fólia / 
vastagság 
(µm)

raktárkészlet szélesség 
(mm)

hosszúság 
(m)

rendelési 
egység

RTAT60/1000-100 gyenge nagy / fényes, 
sima PP / 93 Bécs 1000 100 tekercs

RTAT60/1220-100 gyenge nagy / fényes, 
sima PP / 93 Bécs 1220 100 tekercs

RTAT75/1220-100 erős
kis-közepes / 
fényes, matt, 
sima, texturált

HOPE / 80 Bécs 1220 100 tekercs



14.06.2021  KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK— roll-up szerkezetek, megállítótáblák

 4.1.1

Roll-UP Luxury
roll-up szerkezet 5 év garanciával

Anyag:
Tartozék: 
Látható média felület: 
Élettartam (beltéri):

cikkszám magasság (mm) szélesség (mm) raktárkészlet rendelési egység

RU-LUXURY/80CM 2000 800 Bécs darab

RU-LUXURY/100CM 2000 1000 Bécs darab



14.06.2021  KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK— roll-up szerkezetek, megállítótáblák

 4.1.2

Roll-UP Mosquito2
roll-up szerkezet 1 év garanciával

Anyag: ezüst eloxált aluminium
Tartozék: párnázott, cipzáros szállítótáska
Látható média felület: 2000 mm x 850 / 1000 mm
Élettartam (beltéri): 1 év garancia

cikkszám magasság (mm) szélesség (mm) raktárkészlet rendelési egység

RU-MOSQUITO2/85CM 2000 850 Bécs darab

RU-MOSQUITO/100CM 2000 1000 Bécs darab



14.06.2021  KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK— roll-up szerkezetek, megállítótáblák

 4.1.3

Roll-UP Budget2
roll-up szerkezet 

Anyag: ezüst eloxált aluminium
Tartozék: szállítótáska
Látható média felület: 2000 mm x 850 / 1000 mm

cikkszám magasság (mm) szélesség (mm) raktárkészlet rendelési egység

RU-BUDGET2/85CM 2000 850 Bécs darab

RU-BUDGET2/100CM 2000 1000 Bécs darab



14.06.2021  KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK— roll-up szerkezetek, megállítótáblák

 4.1.4

Megállítótábla A1
megállítótábla kül- és beltérbe

Anyag: aluminium, PVC védőfólia
Látható média felület: A1

cikkszám méret /összeszerelve raktárkészlet rendelési egység

A-STOPPER/A1 A1 / 1120 x 650 x 830 mm Bécs darab



14.06.2021  KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK— tisztító és ápolószerek

 4.2.1

Metamark Adhesive Remover
ragasztó és utcai szennyeződés eltávolító 

A hatásos ragasztómaradvány eltávolítás mellett eltünteti a zsíros, olajos, kátrányos utcai szennyeződéseket is.
Oldószerbázisú ragasztómaradványok eltüntesére is kiválóan alkalmas. 

Metamark Surface Cleaner használata előtt ajánlott az alkalmazása. Tiszta, szöszmentes kendőt alkalmazzon. 

1 literes szóróflakonban vagy 5 literes utántöltő kannában szállítjuk

cikkszám csomagolási egység raktárkészlet rendelési egység

MKADHREMOVER/1L 1 literes szórófejes flakon Budapest flakon

MKADHREMOVER/5L 5 literes utántöltő Bécs flakon



14.06.2021  KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK— tisztító és ápolószerek

 4.2.2

Avery Dennison Adhesive Remover
ragasztóeltávolító 

Eltávolítja a ragasztómaradványokat.

Fél literes szóróflakonban szállítjuk.

cikkszám csomagolási egység raktárkészlet rendelési egység

ADADHESIVE-REMOVER 0,5 literes szórófejes flakon Bécs flakon



14.06.2021  KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK— tisztító és ápolószerek

 4.2.3

Metamark Surface Cleaner
felülettisztító járműcsomagoláshoz, üveghez

Egylépcsős tisztítószer: eltünteni a zsírt, olajat, szilikont, lerakódásokat. Tiszta felületet hagy maga után, mely kész a vinilfólia
fogadásra. Tiszta, szöszmentes kendőt alkalmazzon. 

1 literes szóróflakonban vagy 5 literes utántöltő kannában szállítjuk

cikkszám csomagolási egység raktárkészlet rendelési egység

MKSFCLEANER/1L 1 literes szórófejes flakon Budapest flakon

MKSFCLEANER/5L 5 literes utántöltő Bécs flakon



14.06.2021  KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK— tisztító és ápolószerek

 4.2.4

Avery Dennison Surface Cleaner
felülettisztító folyadék

Eltávolítja a viaszt, a szilikont, a műszerápolót, zsírt, olajat. A ragasztandó felület előkészítésére alkalmas.

Egy literes szóróflakonokban szállítjuk.

cikkszám csomagolási egység raktárkészlet rendelési egység

ADSURFACE-CLEANER 1 literes szórófejes flakon Bécs flakon



14.06.2021  KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK— tisztító és ápolószerek

 4.2.5

Avery Dennison Wrap Care
tisztító, áploló termékcsalád fóliázott felületekre

Avery Dennison Wrap Care Cleaner: Általános tisztítószer. Eltávolítja a port, az ujjlenyomatokat, a könnyű 
szennyeződéseket és egyéb nyomokat.

Avery Dennison Wrap Care Power Cleaner: Extra erő az olyan makacs foltok kezelésére, mint a madárürülék, a közúti 
szennyeződés, a fa nedve …

Avery Dennison Wrap Care Sealant: Védőréteget képez a filmen, megkönnyítve a mindennapi szennyeződések 
eltávolítását

946 ml-es szóróflakonban szállítjuk

cikkszám csomagolási egység raktárkészlet rendelési egység

ADCLEANER 946 ml-es szórófejes flakon Bécs 1 flakon

ADPOWERCLEANER 946 ml-es szórófejes flakon Bécs 1 flakon

ADSEALANT 946 ml-es szórófejes flakon Bécs 1 flakon



14.06.2021  KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK— tisztító és ápolószerek

 4.2.6

Avery Dennison Edge Sealer
fóliák szélének védelmére

Tömíti a ragasztott film széleit, így megakadályozza annak elemelkedését a víz és vegyi anyagok hatása miatt. 

cikkszám csomagolási egység raktárkészlet rendelési egység

ADEDGE-SEALER 0,5 literes doboz Bécs 1 doboz



14.06.2021  KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK— vágás, applikálás

 4.3.1

Metamark Application Fluid
nedves applikálást segítő folyadék

A felesleges folyadék gyorsabban szárad és tökéletes felületet eredményez, így különösen alkalmas üvegre applikált fóliák 
estében.

1 literes szóróflakonban vagy 5 literes utántöltő kannában szállítjuk

cikkszám csomagolási egység raktárkészlet rendelési egység

MKAPPFLUID/1L 1 literes szórófejes flakon Bécs 1 flakon

MKAPPFLUID/5L 5 literes utántöltő Bécs 1 utántöltő



14.06.2021  KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK— vágás, applikálás

 4.3.2

Avery Dennison Application Gel
applikálást segítő folyadék

Egy átlátszó gél, amely támogatja az SPF-XI filmek (lakkvédő) applikálását. A gél biztosítja a felület jó nedvesítését, 
így a fólia ideális tapadási szilárdságot mutat. A gél maradványai felhordás után vagy száradás után könnyen eltüntethetőek.

1 literes szórófejes flakonban szállítjuk.

cikkszám csomagolási egység raktárkészlet rendelési egység

ADAPPGEL/1L 1 literes szórófejes flakon Bécs 1 flakon



14.06.2021  KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK— vágás, applikálás

 4.3.3

Metamark Squeeguee Hard Purple
kemény simító filcbevonat nélkül, mindennapos használatra

Sima és enyhén ívet felületekre tervezték.

cikkszám szélesség (mm) raktárkészlet csomagolási egység rendelési egység

MKSQUEE/HARD 100 Bécs darab 1 darab



14.06.2021  KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK— vágás, applikálás

 4.3.4

Avery Dennison Rakel
simítók

Flextreme: a kék (keményebb) mikro simító, a keskeny ívekhez és az élekhez
a piros (puhább)mikro simító a konkáv részekhez

Soft: egyik élén filccel bevont, kék színű, sík és enyhén ívelt felületekre, 100 x 75 mm
Soft XL: egyik élén filccel bevont, kék színű, sík és enyhén ívelt felületekre, 130 x 80 mm
Flexible: egyik élén filccel bevont, piros színű,  ívelt felületekre, 100 x 75 mm
Rigid: egyik élén filccel bevont, fehér színű,  sík felületekre, 100 x 75 mm

cikkszám doboz tartalma raktárkészlet rendelési egység

ADRAKEL-FLEXTREME mikro simító 1 piros, 1 kék  Bécs doboz

ADRAKEL-SOFT kék 12 db Bécs doboz

ADRAKEL-SOFTXL kék XL 6 db Bécs doboz

ADRAKEL-FLEXIBLE piros 12 db Bécs doboz

ADRAKEL-RIGID fehér 12 db Bécs doboz



14.06.2021  KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK— vágás, applikálás

 4.3.5

Metamark Magnets
erős tapadású mágnes kényelmes fogóval

Erős, nem tapad a ragasztóhoz. Gömbölyített a fogantyúvég, műanyagbevonatú a mágnes, így nem karcol.

cikkszám átmérő (mm) db/szett raktárkészlet csomagolási egység rendelési egység

MKMAGNETS 43 2 Bécs szett szett



14.06.2021  KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK— vágás, applikálás

 4.3.6

Metamark Guard Knife
speciális kés teflon bevonattal a fólia és a hordozó vágására

Speciális teflonbevonata megakadályozza a felület sérülését, és a fóliához ragadását.
A pengét egy pajzs védi. Snitty-ként is használhatjuk: a fólia levágására a tekercsből.

cikkszám raktárkészlet rendelési egység

MKGUARDKNIFE Bécs 6 db



14.06.2021  KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK— vágás, applikálás

 4.3.7

Avery Dennison NT-Cutter
30o-os aluminium kés

cikkszám raktárkészlet rendelési egység

ADMETALLCUTTER30⁰ Bécs 6 db



14.06.2021  KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK— vágás, applikálás

 4.3.8

Avery Dennison pengetartó és törő doboz
kétkamrás gyűjtődoboz 15 db 30o-os pengével

A doboz 2 kamrával rendelkezik, ezért egyidejűleg a még nem használt új és a már elhasznált pengéket is tarthatja benne. 
Az elhasznált pengék egyszerűen letörhetők a doboz segítségével, és a  sérülés veszélye nélkül egyenesen 
a gyűjtőkamrába esnek.
A doboz 15 darab 30 ° -os pengét tartalmaz, 3 darabos készletben szállítva.

cikkszám raktárkészlet rendelési egység

ADKLINGENBOX30⁰ Bécs  3 doboz



14.06.2021  KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK— vágás, applikálás

 4.3.9

Olfa Stainless Steel Klingenbox 45°
kétkamrás gyűjtődoboz 10 db 45o-os pengével

A doboz 2 kamrával rendelkezik, ezért egyidejűleg a még nem használt új és a már elhasznált pengéket is tarthatja benne. 
Az elhasznált pengék egyszerűen letörhetők a doboz segítségével, és a  sérülés veszélye nélkül egyenesen 
a gyűjtőkamrába esnek.
A doboz 10 darab 45 ° -os pengét tartalmaz.

cikkszám raktárkészlet rendelési egység

OLFA-KLINGENBOX45⁰ Bécs  1 doboz



14.06.2021  KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK— vágás, applikálás

 4.3.10

Avery Dennison kesztyű
100%-os pamutkesztyű, 1db

Ergonómikus, varrat nélküli kesztyű 100% pamutból, gépben mosható (40 °C ). Kényelmes viselet, nagyon rugalmas. 
Használatával a fólia nem karcolódik. 
Egy méretben, egyesével vásárolható.

cikkszám raktárkészlet rendelési egység

VERKLEBEHANDSCHUHE Bécs 1 db



14.06.2021  KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK— vágás, applikálás

 4.3.11

Öngyógyuló vágóalátét
5 mm vastag öngyógyuló alátét

Az 5 mm vastag alátét egy speciális műanyag keverékből áll, amelynek középső részén nagyobb a műanyag sűrűsége, 
mely kifelé egyrs puhábbá válik. Ez nagy vágási kényelmet és hosszú élettartamot jelent. 

cikkszám szín szélesség (mm) raktárkészlet rendelési egység

SCHNEIDEMATTE/1500 kék átlátszó 1500 Bécs méter

SCHNEIDEMATTE/2000 kék átlátszó 2000 Bécs méter



14.06.2021  KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK— vágás, applikálás

 4.3.12

Vonalzók
biztonsági vonalzók

Ezt a típusú vonalzót a sérülések elkerülése érdekében fejlesztették ki. Élvédelemmel és csúszásgátló bevonattal rendelkezik. 
Egyszemélyes művelet  még a hosszú vágás is. Pontos méretskálával, szatén felülettel és ergonomikus formával rendelkezik.

cikkszám hossz (mm) raktárkészlet rendelési egység

LINEAL/50CM 500 Bécs 1 db
LINEAL/100CM 1000 Bécs 1 db
LINEAL/150CM 1500 Bécs 1 db
LINEAL/200CM 2000 Bécs 1 db
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 4.3.13

Siser Weeder
kiszedő tű

Rozsdamentes horoggal, robosztus műanyag nyéllel a felesleges filigrán részek eltávolítására fóliákból, flex és flock
anyagokból. Nem hajlik, nem törik el.

cikkszám raktárkészlet rendelési egység

SIWEEDER Bécs db
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 4.3.14

WrapCut
fóliavágás penge nélkül

A WrapCut egy  vágószál, amely egy ragasztószalag szélén van, ez lehetővé teszi az abszolút pontos vágást.
Rugalmasságának köszönhetően ívek vágása is lehetséges.

cikkszám hossz (m) raktárkészlet rendelési egység

WRAPCUT-TAPE/60 60 Bécs tekercs
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 4.3.15

myMEDIA TexTape
erős tapadású texilragasztó szalag

Erős tapadású textilragasztó szalag, fingerlift technolóiával (a hordozó a szalag éleit is átfedi, így nem koszolódik, 
könyebb leválasztani)
Nyomatlan és nyomtatott textileket ragaszthat vele. Az impregnált JM textiliáink esetében a ragasztandó részeket egy finom 
smirglipapírral érdesíték fel. A ragasztóvarratok puszta kézzel nem szedhetők szét.

Minimum ragasztási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -30 oC - +100 oC

cikkszám szélesség (mm) hossz (m) raktárkészlet rendelési egység

DTTEXTAPE/20-25 20 25 Bécs tekercs
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4.3.16

myMEDIA 5840 Banner Tape
kétoldalas ragasztószalag

Kétoldalas ragasztószalag nyomtatott és nyomatlan ponyvák, és PVC bevonatú textiliák egymásra ragasztásához, széleik 
eldolgozásához.  Struktúrált felület ragasztására is alkalmas. Fingerlift technolóiával (a hordozó a szalag éleit is átfedi, 
így nem koszolódik, és könyebb leválasztani).
Kül- és beltérben használható.

Ragasztó: modifikált akril
Vastagság: 400 µm
Hordozó PE réteggel bevont fehér papír
Hőmérséklet: minimum ragasztási hőmérséklet +10 oC, alkalmazási hőmérséklet -40 oC - +100 oC

cikkszám szélesség (mm) hossz (m) raktárkészlet rendelési egység

MY5840/25-25 25 25 Bécs tekercs

MY5840/38-25 38 25 Bécs tekercs
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 4.4.1

Ringli
műanyag ringlik

Átlátszó polimer, újrahasznosítható, nem rozsdásodik, 52%-kal könnyebb mint a fém ringli, kül -és beltérbe

cikkszám anyag átmérő raktárkészlet kiszerelés 
(pár/zacskó) rendelési egység

OESEN-CLEAR/12MM műanyag, átlátszó 12 mm Bécs 500 2 zacskó
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 4.4.2

SpeedClips
műanyag bilincsek

Fóliatekercsek rögzítésére, ragasztószalag helyett, nem karcolja a fóliát. Tartós műanyagból készült.

cikkszám tekercs méret bilincs átmérő (mm) raktárkészlet kiszerelés 
(db/zacskó) rendelési egység

SPEEDCLIPS max. 30 m 78 mm Bécs 50 zacskó
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