
ОПИСАНИЕ 
IMAGin® JT 5529 P и MBF са 10годишни полимерни PVC фолиа за печат с мастила на 
солвентна база. 
Лицев материал 
Бяло, гланцово, меко cast PVC фолио с дебелина 55 µm 
Лепило 
Акрилно перманентно непрозрачно лепило – Р 
Акрилно перманентно със специално полагане за спомагане на изваждане на въздуха 
при монтаж –„бъбъл фрий“ - MBF 
Силиконизирана подложка 
Промазана крафт хартия – 140гр./м2 – принтирана на гърба с надпис MACtac.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Дълготрайни външни реклами и промоции върху плоски, леко закривени, релефни и 
силно начупени повърхности. 
Печат 
Специално ртазработен за печат на солвентна основа за принтиране на 
широкоформатни принтери като: 
SEIKO,MUTOH, DURST, UR, VUTEK, ORMOSA, GANDI, INFINITI, MIMAKI, SCITEX 

ТРАЙНОСТ 
В оригинална опаковка - 2 години при съхранение от 15°C до 25°C и ± 50% 
относителна влажност.  
Трайността на изображението при външни реклами е 10г. Ламиниране забавя 
евентуално избледняване на цветовете което може да се появи след време. Това 
избледняване зависи от качеството на мастилата и поставянето на материала за 
принтиране. 

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА 
Показатели на лепилото 
Бързо залепване към стъкло - 22±3 N/25 mm 
Peel сила 24h върху стъкло - 22±3 N/25 mm 
Стабилност на размерите 
Свиване след 48 ч при 70° C - Max.1.0% 
(мостра,монтирана върху алуминий) 
Температурна амплитуда 
Минимална температура на монтиране: +10°C до +40°C 
Температурна амплитуда при експлоатация: - 20°C до + 70°C 

НАЧИН НА ОБРАБОТКА: 
Печат 
Препоръчително е да се работи в помещение с температура +23°C и R.H. 50%. 
Ламиниране 
Преди ламиниране JT 5529P трябва да бъде перфектно сух. Препоръчителна серия за 
ламиниране – IMAGin LF 3599(glossy)  



Транспортиране 
За да бъде транспортиран по-лесно, JT5529P трябва да е във вид на ролки, с 
изображението навън, с минимум диаметър 15 см. 
Ако изображението не е защитено с ламинат, уверете се, че е абсолютно засъхнало след 
принтирането. Ролката трябва да е опакована с пластмасово покритие. 
По време на транспортиране и складиране, избягвайте излагане на високи температури 
или влага. 


