3M Diamond Grade Translucent

3990T serie

Productomschrijving
3M Diamond Grade Translucent 3990T is bedoeld voor het gebruik op intern verlichte borden
waarbij het wenselijk is een hoog niveau van diffuse lichttransmissie te hebben door middel van een
interne lichtbron met als extra een hoogwaardige retro-reflecterende back-up voor het geval dat de
lichtbron uitvalt.
Deze lichtdoorlatende, zelfklevende, duurzame en hoogwaardige retro-reflecterende folie wordt
gekenmerkt door een zeer hoog helderheidsniveau en zeer grote wijdhoekigheid.
Het retro-reflectie systeem bestaat uit microprisma’s die afgedekt zijn door een heldere toplaag
van kunststof (PE).
Toepassing
Op intern verlichte verkeers- en bewegwijzeringsborden.
Lichttransmissie
3M Diamond Grade 3990T is ontwikkeld voor hoge lichttransmissie in combinatie met retroreflectiewaarden identiek aan de 3M Diamond Grade 3990 serie.
Beschikbare kleur
3990 Wit
Duurzaamheid
Wanneer de folie wordt verwerkt en aangebracht overeenkomstig de geldende 3M-voorschriften dan
bedraagt de verwachte levensduur tenminste 10 jaar. Deze levensduur wordt bereikt onder normale
omstandigheden en bij een verticale opstelling.
Er dient rekening te worden gehouden met een verkorting van de levensduur als de folie gebruikt
wordt bij afwijkende toepassingen of bij gebruik in andere klimatologische omstandigheden dan in de
Benelux.
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Eisen
De minimum reflectiewaarden worden uitgedrukt in candela’s per lux per m2 (cd/lux/m2).
3M Diamond Grade heeft een aanvangshelderheid van 430 cd/lux/m2. Gedurende de gehele
levensduur van Diamond Grade is de minimum reflectiewaarde hoger dan 250 cd/lux/m2.
Opslag
De folie dient in de originele verpakking horizontaal te worden opgeslagen. Wij adviseren om de
folie te bewaren in een droge ruimte tussen de 18 en 24° C en een relatieve luchtvochtigheidsgraad
van 30-50%. Het materiaal dient binnen een jaar na aankoop te worden verwerkt.
Verwerking
De folie is een zelfklevend materiaal. De folie dient bij een kamertemperatuur (minimaal 18° C)
volgens een van de volgende methoden te worden aangebracht:
- Mechanische aandrukwals
- Hand-aandrukwals
- Handapplicatie.
Ondergrond
3M Diamond Grade Translucent 3990T heeft een zelfklevende lijmlaag die is ontwikkeld voor het
gebruik op de meeste vlakke ondergronden.
Gebruikers wordt dringend aangeraden alle eventueel te gebruiken ondergronden zorgvuldig te testen
op hechting en duurzaamheid.
Bedrukken
3M Diamond Grade Translucent 3990T kan worden bedrukt met 3M inkt 880 I serie. Het bedrukken
met behulp van andere inkten wordt afgeraden. 3M Diamond Grade Translucent 3990T kan ook in
combinatie worden gebruikt met 3M Electronic Cuttable Overlay Film.
Onderhoud
De folie met behulp van een zachte borstel of spons reinigen met lauw water voorzien van een
schoonmaakmiddel. Tenslotte met water afspoelen. Het reinigingsmiddel moet niet-schurend zijn en
mag geen sterke oplosmiddelen bevatten. Er dient geen gebruik te worden gemaakt van hoge druk
reiniging.
Kenmerken
Diamant patroon

Oriëntatiepijlen
De serie is voorzien van kleine oriëntatiepijlen in de toplaag van de folie. Deze pijlen worden iedere
30 cm zowel in de breedte- als in de lengterichting herhaald. De pijltjes zijn bedoeld als hulpmiddel
om de oriëntatie van de folie te bepalen, daar waar maximale helderheid vereist is.
Bij horizontale oriëntatie is de groothoekigheid 35°. Bij verticale oriëntatie is de groothoekigheid 70°.
Witte lijnen
De productie van een prismatische folie kan niet geschieden zonder zogenaamde ‘tooling lines’.
Dit zijn lijnen die over de gehele breedte van de rol zichtbaar zijn. Deze lijn is iedere 76 cm
zichtbaar. Op het eindproduct zijn deze ‘tooling lines’ nauwelijks op te merken.
Afleveringsvormen
De rollen folie hebben een standaard afmeting van:
93,98 cm × 45,72 mtr. (37″ × 50 yds) = 42,96 m2
Aanvullende informatie
Neem voor aanvullende informatie contact op met uw vertegenwoordiger of de technische service
van 3M. De telefoonnummers kunt u terugvinden op het briefpapier.

Belangrijk: De gegevens, technische informatie en aanbevelingen, die in dit bulletin worden vermeld, zijn het resultaat van proeven, die
naar beste weten betrouwbaar zijn, maar waarvan de volledigheid of juistheid niet wordt gegarandeerd. Noch de fabrikant, noch de
verkoper is aansprakelijk voor enige schade hetzij direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van het product, respectievelijk de
ongeschiktheid van het product. De verkoper en/of fabrikant is slechts gehouden tot vervanging van materiaal dat niet aan de
fabriekseisen blijkt te voldoen. Voor de toepassing dient de gebruiker aan de hand van praktijkproeven vast te stellen of het materiaal
3M
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