
 

S 8811 Perforeret vindues folie / One way vision (OWV)  
 

 
Beskrivelse: 
 
S 8811 er en perforeret selvklæbende vinduesfilm, udviklet til kort til mellemlang sigt kampagner, så 
som begivenheder. S8811 har 50% åbent areal. S 8811 er den perfekte folie for dem, der gerne vil 
forene kvalitet og konkurrenceevne.  
 
Fordele: 

• Kan printes med Solvent, ECOsolvent, UV og latex inkjet blæk 
• 12 måneders holdbarhedsgaranti, hvis folien anvendes under midten europæiske forhold 
• Aftagelig op til 1 år under normale forhold (6 måneder uden lim rester) 
• Vinylen har stor dimensionsstabilitet 
• Særlige liner der giver en nemmere håndtering, når S8811 anvendes på vinduer/ruder 
• Semi-permanent, klar lim tilbyder særdeles god demontering 
• Designet til at blive kombineret med vores optiks klare laminat L9140 (let buede og flade 

overflader) 
 
Applikationer: 

• Butiksvinduer 
• Bygning wraps 
• Bagruder eller sideruder på busser, tog og biler 
• Alle applikationer på op til 12 måneder 

 
 
Egenskaber: 
 
MATERIALE 

• Perforeret vinyl film 
- 145 micron 
- selvklæbende 
- Printbar hvid forside 
- Sort bagsiden for maksimal kontrast 

• Aftagelig, semi-permanent klar klæber 
• Fremragende dimensionsstabilitet 

 
LINER 

• Særlige liner færdig 
- 135 g / m2 

 
ÅBENT OMRÅDE / PRINTOMRÅDE 

• Åbent areal: 50% 
• Printbare område: 50% 

 
GODKENDELSER 

• TÜV ~ D 5453, ~ D 5307 og 
• ~ D 5452 

 



 

BRANDHÆMMENDE 
• M1 og B1 certificeret 

 
ANVENDELSESTEMPERATUR 

• + 10 ° C til + 30 ° C  
 
SERVICE OMRÅDE TEMPERATUR 

• -17 ° C til + 50 ° C  
 
LAGERHOLDBARHED 

• 1 års opbevaring ved +15 til + 20 ° C og en relativfugtighed på mellem 45% og 65%. 
 
Montering: 
Undgå kontakt med opløsningsmiddel eller ammoniak baseret rengøringsmidler. Rengør vindue med 
sæbe og vand. Skyl og tør glas efter rengøring. Rengør ALTID og tør glas inden påføring. Vær venlig at 
respektere vores monteringsvejledningen. 
 
BEMÆRKNING: S8811 bør Ikke anvendes på: frisk maling eller blæk, polycarbonat, visse PVC. For kritiske 
underlag, skal du selv teste S8811 inden påføring. 
 
 
 
 
 
 


