Grafickou fólii lze nalepit i bez vzduchových bublin
Nové fólie od 3M nyní s jednoduchou instalací, hladším vzhledem bez
vzduchových bublin a s vyšším leskem

Tisková zpráva, 9. července 2007
Praha, 9.července 2007 – Společnost 3M představuje novou řadu svých prémiových
grafických fólií 3M Controltac, které výrazně vylepšila a zdokonalila. Fólie 3M
Controltac nyní obsahují lepidlo s funkcí Comply v2, jež nabízí nejen jednoduchou
instalaci, ale obsahuje i neviditelné kanálky, které zajišťují odstranění vzduchu a tím
docílí hladšího vzhledu a vyššího lesku. Mezi fólie s novým lepidlem Comply v2 patří
materiál pro řezanou i tištěnou reklamu 3M Controltac s lepidlem Comply v2 CT
180Cv2 a IJ 180Cv2.
„Vyvinuli jsme nové lepidlo Comply v2 jako reakci na přání zákazníků mít
k dispozici fólie s jednoduchou manipulací a instalací, které by měly hladký povrch
s vysokým leskem, jenž vypadá stejně dobře zblízka i z dálky,“ říká Roel Meeusen,
3M Market Development Manager. A dále dodává: „Tyto fólie se rovněž vyznačují
vynikající počáteční adhezí.“
Patentované technologie u fólií 3M Controltac Plus Graphic s lepidlem Comply v2
zajišťují umístění grafiky na zvolený povrch bez jakéhokoliv úsilí a v případě potřeby
umožňují i její snadný přesun. Tato technologie poskytuje rychlou a jednoduchou
instalaci bez vzduchových bublin a to i za náročných podmínek.
Podle 3M budou výrobky s novým lepidlem Comply v2 a původním lepidlem Comply
schopny naplnit všechny potřeby trhu. Úroveň lesku u fólií s oběma verzemi tohoto
lepidla může být navíc dále zvýšena s pomocí lesklé laminace 3M Scotchcal 8519.
Obě verze Comply lepidla ve spojení s grafickými fóliemi Controltac Plus nabízejí
vysoce efektivní řešení pro množství aplikací, včetně komerční grafiky, grafiky
vozového parku, celopolepů vozidel, vnitřní a venkovní grafiky, značení a nápisů.
Pro více informací o nových fóliích s lepidlem Comply v2, nebo o kompletní řadě
výrobků 3M Komerční grafiky prosím volejte 261 380 111 nebo navštivte webové
stránky www.3M.cz.
Divize komerční grafiky společnosti 3M poskytuje zákazníkům po celém světě
velkoformátová grafická řešení na podporu budování značek. 3M vyrábí a certifikuje
velkoformátový grafický software, hardware, inkousty, tonery, grafické filmy a flexibilní
materiály na výrobu velkoformátové hotové grafiky, která je konzistentní, spolehlivá a
odolná. Další informace najdete na adrese www.3M.com/uk/graphicsolutions.

O společnosti 3M Česko/ 3M
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době nabízí zhruba 4 tisíce
různých výrobků, například potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu,
výrobky pro architekturu, kancelářské potřeby, zabezpečení pro knihovny, zdravotnické a
zubařské pomůcky a materiály či pracovní ochranné pomůcky. Více informací na adrese:
http://www.3m.cz. Společnost 3M vznikla v roce 1901 ve Spojených státech jako Minnesota
Mining and Manufacturing Company. Zaměstnává přes 75 tisíc lidí ve více než 60 zemích
světa. Její výrobky se prodávají ve 200 zemích po celém světě, roční obrat činí 23 miliard
dolarů. Akcie 3M jsou jedním ze 30 titulů Dow Jones Industrial Average a součástí
Standard & Poor's 500 Index. 3M je podle aktuálního žebříčku časopisu BusinessWeek
sedmou nejinovativnější firmou na světě. Mezi značky 3M patří např. Scotch, Post-it,
Scotchgard, Thinsulate, Scotch-Brite, Filtrete, Command a Vikuiti.
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