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VEILISH ROSE GREY
SKU: PP3831

Unieke Eigenschap: Luxe privacy ﬁlm met
natuurlijke uitstraling

PRODUCT DESCRIPTION
Veilish is een 245 micron dikke, PVC-vrije, zelfklevende, semi-transparant polyester textiel voor op glas of
acrylaat. Het product heeft een polyester rugpapier voor een goede vlakligging tijdens het printen. De
acrylaatbelijming is op waterbasis. Het textiel heeft een natuurlijk luxe uitstraling en is een welkom
milieuvriendelijk alternatief voor etched en frosted glasfolies. Het textiel laat zich verwerken op de meest
voorkomende grootformaat printers met eco-solvent,- solvent,- latex,- en UV-drogende inkten. Tevens geschikt
voor het printen op Offset printers

Toepassing
Veilish is bedoeld voor decoratief binnengebruik (zelfklevende vitrage). Hiermee kan een mate van privacy
worden gecreëerd zonder verlies van doorzicht naar buiten. Deze is UV-bestendig en reduceert zowel zonlicht
als temperatuur in de ruimte waar deze is aangebracht.

Verwerkingsinstructies
Settings en printprofielen zijn beschikbaar op de HP website (HP Latex gecertificeerd) Veilish is te snijden op
vlakbedplotters. Het is gemakkelijk installeren en dient DROOG te worden aangebracht. Bij grotere delen kan
een professionele installateur gebruik maken van een aanbrengvloeistof op basis van alcohol door heel licht en
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van grotere afstand te sprayen (nevelen) Voor grotere oppervlakken kan het textiel visueel naadloos worden
geplakt door in het midden van de overlap heel door te snijden. Let hierbij op het materiaal in dezelfde richting
te plakken.

Additionele informatie
Veilish is veel gunstiger geprijsd dan vergelijkbare producten in de markt. Naast Rose Grey ook leverbaar in Wit
en Zwart. Het product is snel en schoon verwijderbaar.

ADDITIONAL INFORMATION

L (m)

15, 30

B (mm)

1370

Merk

Veilish

Transparantie

Translucent

Hechting

Removable

Toepassing

Folie etched

Klever

Removable Clear Waterbased

Basismateriaal

Window Textile Matt 245 mic.

Compatibel met

Eco-Solvent, Latex, UV-curable
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VARIATIONS
Image

SKU

PP3831-1370/30

PP3831-1370/15

