
   

TB 1.1 issue 1 Nov2001     1 

 
Χειρισμός αυτοκόλλητων βινυλίων  
 
 
 
1. Αποθήκευση 
 
Η MACtac παρέχει εγγύηση φύλαξης των αυτοκόλλητων φιλμ κοπής της για δύο χρόνια σε 
συνθήκες θερμοκρασίας 15 ως 25°C και υγρασίας 40 ως 60%. 

 
 
Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η απευθείας έκθεση του 
βινυλίου σε υψηλές θερμοκρασίες (κοντά σε καλοριφέρ, 
στον ήλιο κ.α.) 
 
 
Τα ρολλά που έχουν ανοιχτεί και χρησιμοποιηθεί μερικώς 
πρέπει να φυλλάσονται σε όρθια θέση ή αναρτημένα σε 
βάση στήριξης. Εάν είναι δυνατόν, να φυλάσσονται στην 
αρχική τους συσκευασία. 
 
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τοποθετούνται 
οριζόντια καθώς υπάρχει κίνδυνος να αλλοιωθούν μεγάλες 
περιοχές του υλικού. 
 

2. Καθαρισμός Επιφάνειας Εφαρμογής 
 
Ακόμα και αν φαίνονται καθαρές, όλες οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται ακολουθώντας την 
παρακάτω διαδικασία: 
 
•  Καθαρισμός με νερό και σαπούνι, ξέπλυμα με καθαρό νερό (με προσοχή ώστε να μη μένουν 

υπολείμματα σαπουνιού στην επιφάνεια). 
•  Απομάκρυνση τυχόν λιπαρών ουσιών με ισοπροπυλική αλκοόλη ή βενζίνη. 
•  Σκούπισμα της επιφάνειας με ένα στεγνό πανί ή καθαρό χαρτί που δεν αφήνει υπολείμματα 

πριν  εξατμιστεί η ισοπροπυλική αλκοόλη ή η βενζίνη.  
 
3. Συνθήκες πλαστικοποίησης 
 
Βεβαιωθείτε πως η εκτύπωση έχει στεγνώσει πλήρως. Το τυπωμένο υλικό πρέπει να 
αφήνεται να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες πριν την πλαστικοποίηση ή τη μεταφορά του.  
Εάν η εκτύπωση πρόκειται να εκτεθεί σε διαβρωτικά υγρά, καυσαέριο, εξατμίσεις, περιοχές με 
υψηλή μόλυνση ή εάν υπάρχει πιθανότητα να προκληθούν σε αυτήν εκδορές, συνίσταται η 
πλαστικοποίηση με ειδικά φιλμ πλαστικοποίησης. 
 
4. Συνθήκες μεταφοράς 
Για ευκολότερη μεταφορά, τα υλικά της σειράς IMAGin JT 5000 series (ή Printvinyl) μπορούν 
να τυλίγονται με την εκτύπωση προς τα έξω, σε ρολό ελάχιστης διαμέτρου 15 cm (π.χ. σε core 
6’). Όταν η εκτύπωση δεν προστατεύεται από πλαστικοποίηση, βεβαιωθείτε πως έχει στεγνώσει 
πλήρως πριν την τυλίξετε σε ρολό. Για να αποφύγετε την επαφή με υγρά, τοποθετήστε την 
εκτύπωση σε μια πλαστική τσάντα. Κατά τη μεταφορά ή αποθήκευση της εκτύπωσης αποφύγετε 
να εκθέσετε το υλικό σε ακραίες διαφορές θερμοκρασίας ή υγρασίας. 
 


