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Descrição 
 
Descrição e usos 
 
As películas ScotchcalMR

 Série BR 7300 
são destinadas à produção de imagens 
podendo ser cortadas em equipamentos de 
recorte planos controlados 
eletronicamente com ou sem capacidade 
de retenção a vácuo.   
 
Podem ser impressas via serigrafia ou 
utilizadas no sistema de impressão 
digital: 
ü indireta através da tecnologia 

eletrostática ScotchprintMR (BR 
7300-10, BR 7300C-10 ou BR 7300-
114); 

ü direta através da tecnologia Piezo Ink 
Jet (BR 7300C-10), 

para a produção de emblemas, etiquetas, 
faixas e painéis multicoloridos e 
atraentes. 
 
São películas vinílicas fundidas (tipo 
cast), com acabamento brilhante, 
dimensionalmente estáveis, duráveis, 
resistentes às intempéries e às condições 
de manuseio exigidas pelo mercado de 
identificação visual comercial. 
 
Podem ser usadas em superfícies planas 
ou corrugadas com ou sem rebites ou em 
superfícies com curvaturas simples. 
 

A Película ScotchcalMR BR 7300C-10 
possui um papel protetor sobre o filme 
vinílico visando minimizar possíveis 
manchas na impressão digital direta 
através da tecnologia Piezo Ink Jet. 
 
 
 
Limitações 
 
Em superfícies com curvaturas compostas 
e complexas deve-se liberar a película 
recortando toda a extensão dos relevos 
intermediários. A aplicação sem a 
remoção das películas nas áreas dos 
relevos intermediários não é recomendada 
e nem garantida. 
 
Em superfícies pintadas com baixa 
ancoragem da tinta e/ou verniz, durante 
os procedimentos de aplicação ou 
remoção da Película ScotchcalMR Série 
BR 7300 pode ocorrer a remoção a 
remoção da tinta e ou verniz nas áreas 
com ancoragem imperfeita. 
 
 A Película ScotchcalMR

 BR 7300-320 
Aluminium não é recomendada para 
superfícies com curvas e/ou rebites. 
 
As Películas ScotchcalMR Série BR 7300 
não devem ser utilizadas em aplicações 
submetidas a respingos de produtos de 
origem petroquímica. 
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As películas coloridas e transparente têm 
menor poder de cobertura que a película 
branca devido ao adesivo ser 
transparente. Elementos usados em 
construção de imagens, incluindo fontes 
de iluminação, adesivos e substratos 
podem afetar a cor. Na maioria dos casos, 
a variação da cor é pequena.  Considere 
essas informações quando selecionar e 
preparar o substrato.  
As películas coloridas não são 
recomendadas para o uso no sistema de 
impressão digital indireta (eletrostática 
ScotchprintMR) ou direta (PIJ). 

 
 
 
Linha de Produtos 
 
BR 7300-10 Branco 
BR 7300C-10 Branco 
BR 7300-12 Preto 
BR 7300-15 Amarelo Claro 
BR 7300-25 Amarelo Girassol 
BR 7300-27 Azul Claro 
BR 7300-34 Terra Cota 
BR 7300-35 Amarelo 
BR 7300-43 Magenta 
BR 7300-44 Laranja 
BR 7300-45 Amarelo Ouro 
BR 7300-49 Marrom 
BR 7300-51 Cinza 
BR 7300-55 Amarelo Canário 
BR 7300-58 Violeta Escuro 
BR 7300-61 Cinza Claro 
BR 7300-63 Vermelho Escuro 
BR 7300-67 Azul 
BR 7300-68 Roxo Royal 
BR 7300-71 Cinza Escuro 
BR 7300-73 Vermelho Tomate 
BR 7300-76 Verde Floresta 
BR 7300-81 Cinza Chumbo 
BR 7300-87 Azul Marinho 
BR 7300-93 Gerânio 
BR 7300-97 Azul Olímpico 
BR 7300-107 Azul Imperial 
BR 7300-109 Creme 

BR 7300-114 Transparente 
BR 7300-117 Azul Safira 
BR 7300-136 Verde Patropi 
BR 7300-166 Verde 
BR 7300-206 Verde Escuro 
BR 7300-314 Dusted Crystal 
BR 7300-320 Aluminium 
BR 7300-331 Dourado 
BR 7300-407 Verde Piscina 
 
 
 
Produtos Compatíveis 
 
ü Tintas para Impressão Serigráfica 

ScotchcalMR
 Série 1900 

ü 3M Papéis Máscaras FET 616 e 617 
ü Sistema de Imagens Digitais 

ScotchprintMR 

 
 
 
Características 
 

Propriedades  Descrição 
Película  Vinil fundido (cast) 
 
 
 
 
 
 

Adesivo 

 

Adesivo acrílico transparente 
sensível a pressão 
Exceção: BR 7300-10 
(Branco) com adesivo acrílico 
pigmentado de preto, sensível a 
pressão; 

Liner Papel siliconizado 
Temperatura de 
aplicação 
(ambiente e 
superfície) 

 
4 a 38oC  

 
 
 
 
Durabilidade Esperada 
 
O desempenho típico é esperado, quando 
a película é recortada, impressa e aplicada 
de acordo com os procedimentos 
recomendados pela 3M, conforme tabela  
a seguir. 
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As informações que dizem respeito ao 
desempenho do produto baseiam-se em 
ensaios realizados em nossos 
laboratórios, no entanto, a durabilidade 
real depende da escolha e preparo do 
substrato, combinação com a tinta e 
verniz ou películas de proteção indicados, 
métodos de impressão, aplicação, 
condições de exposição e manutenção da 
imagem. 

 
 
 

Película ScotchcalMR
 Série BR 7300 

Exposição 
Externa 

Vertical  
(90 +/- 10o) 

 
anos 

Horizontal 
(0 a 90 e 100 a 180  

+/- 10o) 

anos 
Sem Impressão 5 0 
Impresso com as 

Tintas para Impressão 
Serigráfica 

Série 1900 (1)
 

(secagem em estufa) 

5 0 

Imagens Digitais  
ScotchprintMR

 
(2) 5 0 

 

Exposição 
Interna 

Vertical  
(90 +/- 10o) 

 
anos 

Horizontal 
(0 a 90 e 100 a 180  

+/- 10o) 
anos 

Sem Impressão 7 0 
Impresso com as Tintas 

para Impressão 
Serigráfica 

Série 1900 (1)
 

(secagem em estufa) 

7 0 

Imagens Digitais  
ScotchprintMR

 
(2) 7 0 

 

(1) A proteção deve ser realizada com o 
Verniz Serigráfico ScotchcalMR

 1920 
(secagem em estufa). 

(2) Devem ser produzidas somente com as 
Películas BR 7300-10 (branco), BR 
7300C-10 (branco) ou BR 7300-114 
(transparente) como base. A proteção 
(sobrelaminação) deve ser realizada 
com a Película de Acabamento e 
Proteção Transparente 8910 (Brilho) 
ou 8911 (Fosco). 

 

Nos casos de imagens impressas através 
de: 
ü serigrafia utilizando outros tipos de 

tintas (não citadas no item Produtos 
Compatíveis); 

ü impressão digital direta (tecnologia 
PIJ), 

o desempenho típico considerado é 
somente do produto. Considerar a mesma 
condição “sem impressão” da tabela 
anterior. 
 
 
 
 
Fabricação 
 
Este boletim não contém procedimentos 
detalhados para a impressão serigráfica, 
pré mascaramento, pré espaçamento, 
fabricação de imagens em sistemas de 
impressão digital direta e indireta 
(eletrostática ScotchprintMR) e aplicação 
da Película ScotchcalMR. Consulte tabela 
da literatura técnica 3M. 
 
 
 
Recorte Eletrônico 
 
Fatores que podem afetar a qualidade e a 
habilidade de corte das Películas 
ScotchcalMR Série BR 7300: 
•  Fio da lâmina de corte: lâminas mal 

afiadas podem dar uma aparência 
serrilhada às bordas da película 

•  Peso da Lâmina: o peso ideal permite 
leve marcação do liner. Peso 
insuficiente não permite o corte 
completo através da película e seu 
adesivo. O excesso de peso, 
entretanto, corta o liner, acelerando o 
desgaste da lâmina e criando eventual 
aparência de serrilhado nas bordas da 
película. 
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Impressão Serigráfica 
 
As Películas ScotchcalMR Série BR 7300 
podem ser serigrafadas com: 
ü as Tintas para Impressão Serigráfica 

ScotchcalMR Série 1900 
 
 
 
Mascaramento 
 
O mascaramento das Películas 
ScotchcalMR Série BR 7300 pode ser 
efetuado dependendo do tipo de proteção 
a ser trabalhada: 
ü Pré mascaramento  Papel Máscara 

FET 616 
ü Pré espaçamento  Papel Máscara 

FET 617 
 
 
 
Impressão Digital ScotchprintMR

 
 
As Películas ScotchcalMR Série BR 7300: 
ü BR 7300-10 (branco); 
ü BR 7300C-10 (branco); 
ü BR 7300-114 (transparente), 
podem ser processadas em sistemas de 
impressão digital eletrostática 
ScotchprintMR com os seguintes materiais 
compatíveis: 
ü Papéis de transferência 8601J (ES) e 

8601i(R) (ES) 
ü Toners Séries 8700/8800 (ES) 
ü Película de Acabamento e Proteção 

Transparente 8910 (ES) - Brilho 
ü Película de Acabamento e Proteção 

Transparente 8911 (ES) – Fosco 
 
 
 
 
 
 

 
Remoção 
 
Uma vez aplicada a Película ScotchcalMR 

Série BR 7300, ao ser removida, pode 
ocorrer a permanência de resíduos de 
adesivo sobre a superfície. Para remover 
o adesivo, recomenda-se a utilização de 
um removedor à base cítrica, como 
exemplo o 3M Citrus Limpante. 
 
 
 
 
 
Vida em Estoque, 
Armazenamento e 
Embalagem para Transporte 
 
A vida da película em estoque é de, até, 2 
anos a partir da data de fabricação, 
devendo a imagem decorativa ser 
aplicada dentro do período máximo de 1 
ano. 
 
A película, bem como a imagem, devem 
ser estocadas em área limpa, livre de 
umidade excessiva e da luz direta do sol, 
com temperatura ambiente abaixo de 
38oC. 
 
As imagens devem ser transportadas de 
forma plana ou enroladas, colocando o 
lado do adesivo para o lado interno em 
contato com um tubo de diâmetro igua l a 
13 cm ou maior. Este procedimento 
previne o enrugamento ou 
desprendimento da película do liner. 
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Propriedades 
 
Os valores apresentados são típicos e não 
são recomendados para especificações. 
Os dados a seguir referem-se a película 
sem ser processada: 
 

 

Propriedades 
Físicas  

Unidades 
Métricas 

Espessura 
(filme e adesivo) 

0,060 – 0,080mm 

Resistência à Tração 
(mínima) 

5 lb/pol * 

Alongamento (mínimo) 100% * 
Estabilidade 
Dimensional Aplicada 

máx. 0,4mm 
(72h/65o

 C) 
Peso 
ü Sem liner 
ü Com liner 

 
90 a 115 g/m2

 

215 a 240 g/m2 
Adesão 
(após 72h, com reforço) 
ü Alumínio natural 
ü Pintura automotiva 

(acrílica) 
ü Acrílico 
ü Vidro 
ü Aço inox 

 
 
 
 
 

6 lb/pol 
 

4 lb/pol 
4 lb/pol 
4 lb/pol 
5 lb/pol 

 
* Para o BR 7300-320 os valores de 
Resistência à Tração e Alongamento não se 
Aplicam. 
 

Propriedades 
Químicas  Resultados 

Resistência Química 
ü Água 
ü ácidos fracos  
ü bases fracas 
ü sais fracos 

 
nenhum 

efeito 

 
 
 
 
 
 

 
Manutenção 
 
Limpezas periódicas são recomendadas 
para manter as propriedades de resistência 
do material: 
Ø utilizar, de preferência, água e sabão 

neutro; 
Ø o uso de qualquer produto químico 

pode alterar a performance do 
material; 

Ø o uso de jatos de pressão não são 
recomendados para a manutenção do 
produto. 

 
Para maiores informações verifique o 
Boletim de Instrução 6.5.  
 
 
 
 
Literatura 3M 
 
A seguir, encontra-se literatura técnica 
sobre o tema. 
 

Assunto Boletim de  
Instrução  

Aplicação de Tintas para 
Serigrafia ScotchcalMR

 

Série 1900 
 

3.1 

Pré mascaramento e Pré 
Espaçamento 4.3 

Transferência de Imagens  
Scotchprin t MR 

 

4.7 
Toners ScotchprintMR 

Séries 8700/8800 (ES) 4.12 

Preparação de Superfícies 
– substratos não veiculares 5.1 

Preparação de Superfícies 
– substratos veiculares 

 

5.2 

Armazenamento, 
manutenção e remoção 6.5 
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Divisão de Comunicação Gráfica  
3M do Brasil Ltda. 
Fone (0xx19) 3838 7000 
Rodovia Anhangüera, km 110 
Cx. Postal 123 – Campinas (SP) 
CEP 13001-970 
www.3M.com/intl/br/comunicacao 

 
 
Serviço de Atendimento ao 
Cliente 
ü Linha Aberta 3M 

Fone : 0800 132333 
Email: 
faleconosco@3M.com.br 

 
 
Informações Técnicas: 
ü Serviço Técnico 

Fone : (0xx19) 3838 7033 
Fax : (0xx19) 3838 7771 


