
 

 

 

Boletim Técnico de Produto 

VS PET FILM               Fevereiro/2017 

Substrato flexível PET -  ideal para backlight. Reproduz cores perfeitas, com boa absorção de tinta e secagem rápida. Apropriada 

para instalação interna ou externa. 

Aplicação: 

Para uso em PDV, exposições, campanhas eleitorais, etc.  

 

O produto é adequado para impressão a jato de tinta digital, impressão ecossolvente e UV. Cuidados são necessários para 

controlar a viscosidade da tinta - RECOMENDADO FAZER TESTES DE IMPRESSÃO. Tintas viscosas devem ser evitadas para evitar 

derramamento no revestimento. 

Teste de condições: Indoor temperatura 23±2º.  Umidade relativa: 50±5% 

TESTE UNIDADE MÉTODO MÉDIA 
Peso do produto finalizado g/m² GB/T4669 310±20 
Resistência à tração MD N/5cm GB/T1040 ≥650 
Resistência à tração CD N/5cm GB/T1040 ≥750 
Brancura  GB/T1040 60±10 
Temperatura aplicável °C GB/T1040 -20 ~ + 70 

 *Todos os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 
 

Condições de armazenamento: 

O VS PET FILM deve ser armazenado na embalagem e com os materiais de proteção originais, de preferência fechados 

hermeticamente e verticalmente. Não expor a luz do sol ou fontes de calor. Ideal armazenar em temperatura entre  5° a 25°C, 

umidade relativa de 5 a 50%. Nessas condições, evita-se a perda de qualidade do produto em armazenamentos de até 1 ano. 

Ambiente de produção e aplicação: 

Recomenda-se imprimir o VS PET FILM em um ambiente limpo e sem poeira, com temperatura de 2° a 23°C, umidade relativa de 

50%. O material deve ser transferido com antecedência do ambiente de armazenamento  para o ambiente de impressão.  Ao 

imprimir, a temperatura da tinta deve ser de 18°C a 28°C, sendo 30°C a melhor temperatura de pré-aquecimento do 

equipamento.  O ambiente de aplicação deve ter uma temperatura entre 18°C a 28°C, umidade relativa de 50%. 

Condições de garantia 

1. Prazo de validade: 1 ano. O produto deve ser armazenado em condições adequadas e seu uso deve ser 

realizado, preferencialmente, em até 6 meses. 

2. Vida útil: 1 ano. Respeitar as condições de impressão e de ambiente de produção. Use tintas certificadas e 

impressoras com função pré-aquecimento. 

3. Prazo de reclamação: 1 ano - a contar a partir da data de fabricação do produto. 

 

Observação importante: 

As informações mencionadas neste boletim técnico baseiam-se em testes realizados pelo fabricante. Os dados representam uma 

média, um valor mínimo ou um valor máximo, com a finalidade de informar e não garantir. Cabe ao usuário final decidir se o 

produto é ou não adequado para a sua aplicação específica. 


