
Soluções de baixa e média aderência para impressão digital

Aplicações de vinil
• Protege impressões digitais de grande formato em vinil contra danos durante 

o armazenamento e transporte
• Oferece facilidade de instalação, especialmente em climas quentes
• Adere a superfícies lisas e texturizadas
• Solta-se de forma limpa após a instalação

Impressões planas em substratos rígidos
•  Protege substratos caros de arranhões durante 

o transporte e fabricação
 

• O filme transparente permite a visibilidade da impressão final
•  Adesivo de baixa aderência projetado para uso em tintas 

e revestimentos parcialmente curados
 

• O adesivo resiste ao acúmulo e fornece uma remoção limpa

Proteja seu investimento com TransferRite® e ProtectRite® 

Proteção de superfície para impressões UV valiosas.Evita que os gráficos de vinil se estiquem e danifiquem durante a instalação.
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Produtos digitais
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Guia de seleção de produto: Digital
NÚMERO DO 

PRODUTO
NÍVEL DE 

ADERÊNCIA

PSTC-33 
ESPESSURA 

(mils)
PSTC-31 

ALONGAMENTO (%)
DESTAQUES DO PRODUTO E USOS RECOMENDADOS 
Todos os produtos disponíveis com até 60" de largura

6560 Baixo 4 2% Papel padrão ProtectRite Digital; preço econômico

1301 Baixo 4 750% Filme de aplicação que adere a películas removíveis lisas expostas

6882 Médio 6 6% Papel premium ProtectRite Digital; forte e versátil

AirMask Médio 4 570%
Pré-máscara de filme que adere a películas removíveis 
a ar expostas e é removida sem esforço do vinil impresso; 
recomendado para aplicação com um laminador

8510 Médio 3 500% Filme azul durável para exteriores para proteção de impressão plana

Recomendações de aplicações - o desempenho de todos os produtos adesivos é afetado por muitos fatores: calor, umidade, tipo de substrato, textura, tintas usadas e técnica de aplicação. 
Nossas sugestões e recomendações sobre o uso e aplicação de nossos produtos são baseadas em testes que acreditamos serem confiáveis. No entanto, o comprador deve testar a adequação 
de nossos produtos para o uso pretendido em suas próprias condições de operação. A American Biltrite Inc. não assume responsabilidade por reclamações além do valor de reposição de 
quaisquer produtos defeituosos e não é de forma alguma responsável por danos consequenciais ou incidentais. Esses produtos (salvo indicação em contrário) não são adequados para exposição 
prolongada ao ar livre.
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