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BACKLIT FOLIE
SKU: PP3412

Unieke Eigenschap: 24 uur volle kleuren

PRODUCT DESCRIPTION
Bent u op zoek naar backlit folie van hoge kwaliteit? Backlit Superior is een 205-micron dikke, witte matzijdeglans Day & Night Polyester Backlit Film met een hoge dimensionele stabiliteit. De folie van ons eigen merk
is gemaakt van vernieuwende materialen en kunt u bestellen tegen scherpe prijzen. Pixia uit Utrecht is een
online groothandel en leverancier van onder andere printmedia, interieur- en lamineerfolie. Ontdek ons
innovatieve assortiment en geniet van persoonlijke service van de hoogste kwaliteit.

TOEPASSING VAN BACKLIT FOLIE
Het materiaal van ons eigen merk backlit folie is geschikt voor duurzaam binnen- en buitengebruik en is in het
bijzonder ontwikkeld voor gebruik in lichtbakken en verlichte displays. Het product is geschikt voor verwerking
op de meest voorkomende grootformaat printers met eco-solvent-, solvent-, latex-, en uv-drogende inkten.
Daarnaast is de backlit folie goed bestand tegen water. Via onze webshop vraagt u eenvoudig een sample of een
testrol aan van ons product. In ons vernieuwende assortiment aan onder andere printmedia, interieurfolie en
lamineerfolie, vindt u alles dat u nodig heeft voor uw project.

VERWERKINGSINSTRUCTIES
Om vingerafdrukken vóór het printen te vermijden, wordt geadviseerd om katoenen handschoenen te
gebruiken. Alvorens te lamineren is een droging van tenminste 24 uur aanbevolen. Bij het gebruik van HP latex-
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inkten L792, kunnen zich problemen voordoen met de droging. Test voor gebruik altijd de toepassing en
raadpleeg de datasheet. Bewaar het label met batchnummer altijd bij de rol om aanspraak te kunnen maken
indien het materiaal niet naar behoren presteert.

Bestel innovatieve folie van de beste kwaliteit
Wilt u backlit folie bestellen? Creëer een account om onze aantrekkelijke prijzen te bekijken en om uw
bestelling te voltooien. Voor inspiratie kunt u bekijken hoe onze producten door anderen zijn toegepast. Voor
meer informatie over het product of over uw bestelling, kunt u contact met ons opnemen in Utrecht. Bel naar
+31 (0) 30 – 303 99 00 of bereik ons via info@pixia.nl.

ADDITIONAL INFORMATION

L (m)

30

Milieubewust

PVC-vrij, Recyclebaar

B (mm)

1067

Merk

Label-X

Transparantie

Translucent

Toepassing

Backlits

Basismateriaal

Backlit Polyester Film Matt 205mic.

Compatibel met

Eco-Solvent, Latex, UV-curable
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VARIATIONS
Image

SKU

PP3412-1067/30

PP3412-1372/30

PP3412-1524/30

