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oznaka artikla Fixfree 650P Fixfree 650R Fixfree 605 Fixfree 608

opis folije monomeric 75µ monomeric 75µ polymeric 75µ polymeric 55µ 3D

površina sijaj sijaj sijaj sijaj 

življenjska doba 4 leta 4 leta 7 let 10 let

nosilec PE coated, 140 g/m2 PE coated, 140 g/m2 PE coated, 140 g/m2 PE coated, 140 g/m2

lepilo permanentno sivo removable sivo permanentno sivo permanentno sivo

temp. aplikacije min. 10 °C min. 10 °C min. 10 °C min. 10 °C

temp.  obm. uporabe - 20 do 70 °C - 40 do 70 °C - 20 do 70 °C - 20 do 70 °C

FixFree je revolucionarna novost, na katero ste čakali vsi, ki se ukvarjate z 
aplikacijo samolepilnih folij. Z vinyli FixFree boste pri aplikaciji prihranili čas in 
denar ob vrhunskem izgledu končnega izdelka.  

FixFree je primeren za izložbene gra�ke, velike ploskovne gra�ke, velike 
notranje in zunanje označbe, FixFree 608P 3D pa je zaradi izjemne elastičnosti 
idealen za zahtevne avtogra�ke na neravnih površinah.

Inovativna struktura lepila v obliki satovja (to obliko vzdržuje tudi strukturiran 
PE nosilec) omogoča, da nadležni mehurčki preprosto izginejo že ob 
običajnem pritisku s prstom.

Rezanje in prebadanje folije zaradi pojava mehurčkov je pozabljena preteklost.

TEHNIČNE  SPECIFIKACIJE
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HITRA IN PROFESIONALNA  APLIKACIJA



PRIHRANITE ČAS IN DENAR

Nova FixFree serija samolepilnih PVC folij omogoča

• enostavno aplikacijo, možnost premikanja folije

• prihranek časa do 50%

• vrhunski izgled končnega izdelka brez mehurčkov in gubic

FixFree folijo na površino raztegnemo kot prt. Zaradi lepila, ki ima v prvih minutah po odstranitvi 

nosilca majhno oprijemljivost, je folijo preprosto premikati in popravljati, dokler ni na željeni poziciji.

Nikar se ne vznemirjajte zaradi nadležnih mehurčkov in gubic. Mikrostruktura lepila omogoča 

preprosto odstranitev mehurčkov in gubic, tako da rezanje in luknjanje folije ni več potrebno. 

Mehurčke enega za drugim pritisnite in puf, že izginejo - zahvaljujoč sivemu lepilu s strukturo v obliki 

satovja, ki omogoči nemoten odvod zraka izpod folije. Strukturo lepila ohranja strukturiran PE nosilec.

Pošiljamo vam štiri vzorce FixFree samolepilne PVC folije:

• MF 650P (permanent)

• MF 650R (removable) 

• MF 605P in

• MF 608P 3D

Folija MF 650P je v zunanjih pogojih obstojna najmanj 4 leta. Namenjena je za aplikacije na ravnih 

površinah.

MF 650R uporabimo za aplikacije na ravnih površinah, kjer pričakujemo, da bo v krajšem času 

potrebna menjava gra�ke. Removable - odstranljivo lepilo ohranja svojo funkcijo do enega leta. V tem 

času folijo lahko odstranimo brez ostankov lepila na površini.

MF 605P uprabimo na velikih ravnih površinah za obdobja do 7 let.  Dolga življenjska doba in FixFree 

lepilo sta idealna za aplikacijo na terenu, če smo v časovni stiski in vedno, ko želimo brezhiben izgled.

MF 608P 3D je zaradi izredno idealna za 3D grafične aplikacije na vozilih, saj se kot druga koža prilega 

ukrivljeni površini z utori in izboklinami. Na spodnji fotogra�ji je primer, kjer lahko sami ocenite, da se 

prilagodljivost FixFree MF 608 folije približuje najbolj ekstremnim željam.
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Za več informacij obiščite našo spletno stran www.sign-supply.si, 
pokličite na 01 521 22  08 ali pišite na info@sign-supply.si.

Z veseljem vam bomo pomagali izbrati ustrezno folijo.

sign    supply
zastopanje, prodaja in distribucija 
materialov za reklamno industrijo 
ob železnici 16, 1000 ljubljana, slovenija
tel. +386 1 521 22 08, gsm +386 31 329 492
fax +386 1 521 22 43
e-mail: info@sign-supply.si, www.sign-supply.si

FixFree - brez rezanja in luknjanja folije -
nadležni mehurčki in gube so preteklost!


