
PERMAFLEX 6400  

ОПИСАНИЕ 
Системата PERMACOLOR представлява серия от продукти, използвани за монтиране и 
защита в графичната индустрия. PERMACOLOR осигуряват бърза, ефикасна обработка 
чрез ролково ламиниране без да има нужда от нагряване или изсушаване. 
Сериите PERMAFLEX са сравнително дебели фолиа, покрити със солвентно акрилно 
лепило от едната страна. Тези уникални фолиа могат да се ламинират от едната, или от 
двете страни на фотографски изображения, за да се предпази и подобри външния вид и 
да се осигури достатъчно твърдост. Тези ламинати също така остават достатъчно 
гъвкави да позволят изображенията да бъдат монтирани върху цилиндрични 
повърхнини, като също така улесняват транспортирането и складирането.  
PERMAFLEX 6400  
- Представлява чисто матово полипропиленово фолио със зърнеста гланцова 
повърхност и дебелина 125µ, която спомага елиминирането на лъскавината и осигурява 
много добър краен резултат.  
- Не уврежда нивото на pH на материала, върху който се прилага. 
- Покрива  “Friction test “ за хлъзгави повърхности. 

ТРАЙНОСТ 
В оригинална опаковка -2 години при складиране от 15°C до 25°C и ±50% относителна 
влажност. 
- При апликация PF 6400 ще има следните резултати: 

до 3 г. когато се използва за вертикално излагане 
до 1 месец когато се използва за производство на подови графики. 

Това не се отнася за предпазваното изображение, а за ламината. 
Препоръчително е продукта да се използва в умерения климатичен пояс, като би се 
повредил по – бързо ако се прилага в тропици, субтропици и пустини. 
Подовите графики могат да бъдат повредени от много тежко оборудване, като за това 
производителят не носи отговорност. 

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА 

Лепило 
1.Бърза апликация върху стъкло – 17 N/25mm 
2. Разлепване 180° върху стъкло –  
 - След 20 минути - 18 N/25mm 
 - След 24 часа – 14 N/25mm 
3.Блясък (85° ъгъл) – 10 
4.Устойчивост на размерите  
 - MD – 0.1% 
 - CD – 0.1% 
5. Горимост – самозагасваща мостра (монтирана върху алуминий) 
6.Напречна сила (часове) 1кг – 25mm/25mm 
Дебелина (фолио+лепило)- 160 µ 



Устойчивост на висока температура 
Температура на монтиране - +5°C то +40°C 
Температура на експлоатация -30°C to + 60°C 

ПРЕПОРЪКИ: 
- За външна употреба, трябва да се запечатат ръбовете на ламината със силикон или 
течен ламинат, за да се избегне водна инфилтрация. 
- MACtac препоръчва ролките да се складират изправени или окачени за шпулите. 
- При транспортиране - осигурете максимум време след ламиниране, за предпочитане 
една нощ, преди навиване на ролка за транспортиране, диаметърът на ролката не трябва 
да бъде по-малко от 30 см. Навивайте с PERMAFLEX от външната страна. 
- При рязане: 
   - да се реже поне 1 час след ламиниране, за предпочитане 24 часа, използвайте много 
остър резец под ъгъл 45° 


