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Informatie m.b.t. gezondheid en veiligheid
Lees eerst alle mededelingen door betreffende
gezondheidsrisico's, preventie- en eerstehulpmaatregelen,
die staan vermeld in de bij het materiaal horende
veiligheidsinformatieblad en/of op het productetiket van
chemische stoffen voordat u hiermee gaat werken.
Beschrijving
3M reflecterende folie, serie 580 E, is een bijzonder
flexibele, duurzame, zelfhechtende en retroreflecterende
folie waarmee aantrekkelijke meerkleurige markeringen,
reclames en andere aanduidingen voor gebruik op
vrachtwagens kunnen worden vervaardigd
overeenkomstig ECE 104. Bij een juiste wijze van
verwerking van de markeringen zien deze er overdag en 's
nachts identiek uit.
3M folie 580 E - 85 zwart is 's nachts wit.
Deze folie is geschikt voor toepassingen op gegolfde
oppervlakken, oppervlakken met klinknagels en voor
zowel vlakke als gebogen oppervlakken.
Serie 580 E onderscheidt zich van folie uit serie 580
doordat de gerichte, zichtbare typegoedkeuring om de
10 cm op het materiaal is aangebracht en haaks op het
betreffende oppervlak zichtbaar is.
E
Type-”E”-materiaal is bestemd voor
kleine en voor grote oppervlakken.
Zie voor details UNECE-verordening 104.
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Eigenschappen
Zelfhechtend

Drukgevoelig

Minimale aanbrengtemperatuur (van folie en onderlaag)
• 13°C
Vlak oppervlak zonder klinknagels
• 16°C
Vlak oppervlak met klinknagels
Maximale aanbrengtemperatuur (van folie en onderlaag)
• 38°C
Opmerking: om te voorkomen dat het materiaal voortijdig
hecht bij temperaturen boven 27°C, dient folie met
Controltac hechtmiddel te worden gebruikt.

Retroreflectiecoëfficiënt
De maximale waarde van de retroreflectiecoëfficiënt van
de witte folie overeenkomstig verordening ECE 104 staat
hieronder aangegeven in candela per lux per vierkante
meter [ cd ⋅ lx −1 ⋅ m −2 ] indien deze wordt beschenen met
een lichtbron A volgens CIE-norm en gemeten zoals
aanbevolen in CIE-publicatienr. 54/1982, waarbij de hoek
van inval en de hoek van waarneming in hetzelfde vlak
liggen.
Kleur
wit

5° Hoek van inval*
0,33° Hoek van waarneming**
50

*

Hoek van inval – Hoek gevormd door een invallende
straal op een oppervlak en een loodrechte lijn op het
oppervlak op dat punt.

**

Hoek van waarneming – Hoek gevormd door de
invallende straal op een reflecterend oppervlak en de
straal die teruggekaatst wordt naar de waarnemer.

Om het identieke uiterlijk overdag en 's nachts te
waarborgen, dienen de diverse delen van de folie die
samen worden gebruikt, op elkaar te worden afgestemd
voordat met zeefdrukken kan worden begonnen.
Kleuren
580 E – 10
– 14
– 64
– 71
– 72
– 75
– 76
– 77
– 82
– 85

Wit
Oranje
Goud
Geel
Rood
Blauw
Lichtblauw
Groen
Robijnrood
Zwart (reflecteert wit)

Verwerking
Voor uitgebreide informatie over de verwerkings- of
toepassingsprocedures voor het betreffende product, kunt
u contact opnemen met uw 3M-vertegenwoordiger.
A. Snijden:

Handgesneden, met guillotineschaar of
gestanst volgens informatieblad 4.6.
Letters of afbeeldingen hoger dan 8
cm kunnen automatisch vanaf rollen
worden gestanst d.m.v. "kiss-cutting".

B. Zeefdrukken:

3M transparante inkten en
4-kleuren halftooninkten uit serie
1900. Deze inkten zijn verkrijgbaar als
onderdeel van het Matched
Component System.
C. Heldere lak:
Voor de opgegeven duurzaamheid is
het noodzakelijk dat bovengenoemde
zeefdrukinkten met een laag heldere
lak worden bedekt. Gebruik hiervoor
3M 1920DR Clear.
D. Drogen:
Zie de productinformatie bij de
gebruikte inkt over de droogtijden etc.
E. Voormaskering / afstandsbepaling vooraf:
3M Premasking Tape: SCPM-19
3M Prespacing Tape: SCPS-100

Aanbrengen
Zie informatiebladen 4.1, 4.3 en 4.7 voor de
voorbereiding van het oppervlak en het aanbrengen.
Aanbrengen op niet uitgeharde onderlaag:
op niet uitgeharde lak en bepaalde kunststofonderlagen
kunnen luchtblazen ontstaan. Bij gebruik van
tweecomponenten-polyurethaanlakken en blanke lakken
kan het uithardingsproces worden onderbroken als de
omgevingstemperaturen lager zijn dan 24°C, ook als het
oppervlak gehard (droog) aanvoelt. De volgende test dient
te worden uitgevoerd om vast te stellen of het oppervlak
voldoende uitgehard is:
breng een stuk folie van 15x15 cm op het te markeren
gebied aan. Zorg gedurende 48 uur voor een temperatuur
van meer dan 24°C. Ontstaan er luchtblazen, laat de verf
op het voertuig dan uitharden bij een hogere temperatuur
(warmer dan 24°C) en herhaal de test.
Reinigen
Met de hand wassen met een spons, doek of zachte
borstel, warm water en een reinigingsmiddel. Goed
afspoelen.
Om vet, olie of teer te verwijderen, gebruikt u een
vochtige, in heptaan, VM&P-nafta of minerale
oplossingen gedrenkte doek.
Vervolgens wassen met water en reinigingsmiddel en
goed afspoelen.
Bewaren
Op een koele en droge plaats bewaren. Binnen een jaar na
aankoop gebruiken. Bewaar rollen in de originele
verzenddoos of hang deze horizontaal op met een stang of
pijp door de kern. Vellen plat bewaren (informatieblad
4.5). Blank gelakte, voorgemaskeerde markeringen

bewaren bij temperaturen tot maximaal 29°C. Bij opslag
boven deze temperatuur, kan contactadhesie optreden
tussen voormaskering en bekledingsmateriaal.
Houdbaarheid
Onbedrukte film mag bij de plek van verwerking
gedurende maximaal een jaar worden bewaard, en na
bedrukken mogen de markeringen nog eens maximaal een
jaar worden bewaard.
De folie en de markeringen dienen in een schone, niet te
vochtige ruimte te worden bewaard, buiten de invloed van
direct zonlicht en bij een omgevingstemperatuur van 38°C
of lager.
Garantie
In Europa garandeert 3M gedurende een periode van acht
jaar vanaf de datum van aanbrenging (de concrete
omschrijving van deze periode is opgenomen in de
verkoopvoorwaarden) dat flexibele reflecterende folie
serie 580 E, verkocht door 3M ten behoeve van
markeringen en afbeeldingen overeenkomstig UNECEverordening 104, vrij is van materiaal- en fabricagefouten,
waarbij de volgende bepalingen gelden:
Flexibele reflecterende folie dient te worden verwerkt en
aangebracht op een verticaal oppervlak (±10°),
overeenkomstig alle toepassings- en
vervaardingsprocedures van 3M zoals vermeld in de
productinformatie, informatiebladen en technische
memo's van 3M (deze worden op aanvraag toegestuurd
aan het agentschap), waarbij uitsluitend gebruik is
gemaakt van 3M Matched Component Systems, de
aangegeven kleuren, blanke lakken, bevestigingstapes en
de geadviseerde bevestigingsmaterialen.
Indien het embleem of de markering door natuurlijke
oorzaken achteruitgaat (vervaagt, scheurt, afschilfert,
kromtrekt of verbleekt) zorgt 3M voor vervanging pro
rata (tot 96 maanden) van door 3M geleverde materialen
die zijn gebruikt overeenkomstig de aanbeveling van 3M
en die wegens bovengenoemde oorzaken niet deugdelijk
hebben gefunctioneerd.

Voorwaarden
Dergelijke fouten mogen uitsluitend voortvloeien uit
ontwerp- of fabricagefouten in de folies van de serie
580 E, en niet het gevolg zijn van oorzaken van buitenaf,
zoals een onjuiste bewerking, hantering, onjuist
onderhoud of onjuiste installatie; het gebruik van de
aangegeven kleuren, thinners of lakken en folies die niet
door 3M zijn gemaakt; het volgen van
aanbrengprocedures die niet door 3M zijn geadviseerd;
het aanbrengen op een oppervlak dat meer dan ±10°
afwijkt van het verticale vlak; het ontbreken van een
onderlaag of een ondeugdelijke onderlaag; blootstelling
aan chemicaliën, schuren en overige mechanische schade;
aanrijdingen, vandalisme of kwade opzet.

3M behoudt zich het recht voor zelf de wijze van
vervanging te bepalen.
De nog niet verstreken garantie van de te vervangen folie
zal overgaan op de vervangende folie.
Aanspraken die in het kader van deze garantie worden
gemaakt, worden uitsluitend gehonoreerd indien 3M
binnen een redelijke termijn van de fout of het gebrek op
de hoogte wordt gebracht, de door 3M in redelijkheid
verzochte informatie wordt verstrekt en indien 3M in staat
wordt gesteld de oorzaken van de fout of het gebrek te
controleren.
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Belangrijke aanwijzing voor de koper/gebruiker:
Alle bepalingen, technische informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op tests die naar onze
mening betrouwbaar zijn, maar waarvan de nauwkeurigheid of volledigheid niet wordt gegarandeerd. Voor gebruik
dient de gebruiker vast te stellen of het product geschikt is voor de beoogde toepassing, waarbij de gebruiker alle
risico's en aansprakelijkheid op zich neemt die hiermee samenhangen. Alle kwesties omtrent de garantie en
aansprakelijkheid die met dit product verband houden, vallen onder de verkoopvoorwaarden en, waar van
toepassing, onder de geldende wetgeving. Bepalingen of aanbevelingen die in onderhavig document niet zijn
opgenomen, zullen geen rechtskracht hebben of anderszins van invloed zijn, tenzij schriftelijk vastgelegd in een
overeenkomst tussen vertegenwoordigers van de verkoper en de fabrikant.
3M is niet aansprakelijk voor letsel of schade die voortvloeit uit het gebruik van een product dat niet door ons is
vervaardigd. Indien in de literatuur wordt verwezen naar een product dat in de handel verkrijgbaar is en vervaardigd
is door een andere fabrikant, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich te vergewissen van de te
treffen voorzorgsmaatregelen voor het gebruik zoals door de fabrikant aangegeven.
Aanbrengen en onderlagen: 3M wijst alle aansprakelijkheid en aanspraken op garantie af in geval van films die
niet zijn aangebracht conform de gepubliceerde informatiebladen van 3M of die zijn aangebracht op ondeugdelijke
oppervlakken of op oppervlakken die nadien barsten, schilferen, uitgassen of die beschadigd raken onder de
markeringen.
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