
AVERY® DUSTED GLASS FİLM 
 
 
TEKNİK BİLGİLER 
 
Avery Dusted Glass Film, pencere ve cam panellerin, ayna ve cam kapıların, dekoratif ve 
fonksiyonel amaçlı grafik donanımları için uygun bir üründür. Avery Dusted Glass Film 
ayrıca, akrilik ve polikarbon gibi transparan ürünlerle birliktede kullanılabilmektedir. 
 
 
TANIMLAMA : 
 
ÖNYÜZ FİLMİ : Polimerik yapıda, 80 mikron kalenderlenmiş vinil. 
YAPIŞKAN  : Akrilik bazlı, kalıcı. 
ALT KAĞIT : Tek yüzü kaplanmış, beyazlatılmış kraft kağıt, 140 g/m² 
 
 
İŞLENME : 
 
Avery Dusted Glass Film, bilgisayarlı kesim yapan bir çok plotterda işlenebilmektedir. 
 
 
ÖZELLİKLER : 
 

- Buğulu translucent özel efekt filmi. 
- Homojen mat görünüm. 
- Mükemmel işlenebilme özelliği. 
- Kolay kesim ve ayıklanabilme. 
- Kendi sınıfında iyi dış mekan dayanıklılığı. 
- Çok iyi iç mekan dayanıklılığı. 
- Mükemmel yapışma. 

Avery Dusted Glass Film kolay işlenebilmesi için, siyah kontrast alt kağıtla birlikte 
üretilmektedir. 
 
 
KULLANIM ALANLARI : 
 
Avery Dusted  Glass Film, cam yüzeylerin dekorasyon veya fonksiyonel amaçlı grafik 
uygulamalarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Avery Dusted Glass Film düz yüzeylere 
uygulanmalıdır ve en iyi performansı transparan ürünlerle birlikte kullanıldığında 
vermektedir. 
 
UYGULAMAYA İLİŞKİN TAVSİYELER : 

- Sadece düz yüzeylerde kullanılmalıdır. 
- Islak uygulama, pozisyon ayarını kolaylaştıracaktır. 
- Uygulama sıvısının doğru olarak hazırlanması için, suya %0.5 oranında detejan 

katılmalıdır. 
- Su, ragle ve el basıncı ile çıkartılır. 
- Transfer bandı sökülmeden önce, 15-45 dakika kadar beklenerek, en üst düzeyde 

yapışma sağlanır. 
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FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER :                                  Avery® Dusted Glass Film 
 
GENEL: 
 
Özellikler Test Metodu¹ Sonuçlar 
Kalınlık, önyüz filmi ISO 534  80 mikron 
Kalınlık, önyüz filmi + yapışkan ISO 534  110 mikron 
Gerilme direnci DIN 53455 1.7 kN/m 
Uzama DIN 53455 % 100 
Parlaklık ISO 2813, 85° % 14 
Boyutsal sabitlik DIN 30646 0.2 mm. max 
Yapışma, ilk an FINAT FTM-1, paslanmaz çelik 540 N/m 
Yapışma, kalıcılık FINAT FTM-1, 
    paslanmaz çelik 720 N/m 
    Cam 640 N/m 
    PMMA 640 N/m 
    Polikarbon 640 N/m 
Yanıcılık     Kendini söndürür 
Yaşlandırma SAE J 1960, 1500 saat korunmasız Filmin performansında 
     Olumsuz bir etkisi yoktur 
Raf ömrü 22° C/ %50-55 nem 2 yıl 
Dayanıklılık² 90° dikey konumda İç mekan : 7 yıl 
     Dış mekan : 5 yıl  
 
ISIYA AİT 
 
Özellikler     Sonuçlar 
Uygulama ısısı     Minimum : + 10° C 
Isı limitleri     -50° den + 100° C ye 
 
KİMYASAL 
 
Özellikler Test Metodu¹  Sonuçlar 
Nem dayanıklılığı 200 saat korunmasız Etki yok 
 
Kimyasal solvent dayanıklılığı Daldırma süresi 
Su 24 saat   Etki yok 
Deterjan (%1 solüsyon) 24 saat   Etki yok 
Deterjanlı solüsyon 65° C   8 saat   Etki yok 
İsopropil alkol / su (20/80) 10 dakika   Etki yok 
 
 
Önemli 
Fiziksel ve kimyasal özelliklerle ilgili bilgiler güvenilir olduğuna inandığımız testlere dayanmaktadır.Bu değerler genel değerlerdir.Yalnızca 
bilgi vermek amacını taşırlar.Bir garanti değildirler.Alıcılar kullanmadan önce bu malzemenin kendi işlerine uygunluğunu denemelidirler. 
Bütün teknik bilgiler değişime açıktır. 
 
Garanti 
AVERY ürünleri dikkatli kalite kontrolleriyle üretilir.Sağlamlığı garanti altındadır.Satış anında hatalı görülen ürünler değiştirilir.hiçbir 
zaman satılan hatalı ürünün bedelinden fazlası geriye ödenmez.Hiçbir satıcı yada temsilci garanti verme, kefil olma yetkisine sahip 
değildir.Bütün AVERY ürünleri bu koşullarda satılır.Satış koşulları yazılı olarak elde edilebilir. 
 
 ¹Test metodu 
Test metodlarıyla ilgili daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 
 
 ²Dayanıklılık 
Dayanıklılık orta avrupa şartlarında ölçülmüştür.Asıl ömür uygulama yapılacak yüzeyin düzgün hazırlanması,hava şartları ve bakıma 
bağlıdır.Güney ülkelerinde sıcak havalarda, endüstriyel kirliliğin olduğu bölgelerde,çok yüksek yerlerde dış kullanım ömrü kısalır. 
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