
 
 
AVERY 900 SUPER CAST (New Generation) 
 
TEKNİK BİLGİLER 
Avery 900 Super Cast New Generation  Avery 900 QM filmlerinin geliştirilmiş versiyonudur. 
Dış bükey ve iç bükey derin oluklu yüzeylerde rahatlıkla kullanılmak üzere geliştirilmiştir. 
Avery 900 Super Cast New Generation  filmleri düz yatak ve drum plotter’ların tamamında 
mükemmel şekilde işlenebilmektedir.  
 
TANIMLAMA  :  
 
ÖNYÜZ FİLMİ  : 50 mikron, süper kalite, cast, vinil film. 
YAPIŞKAN  : Akrilik bazlı şeffaf kalıcı yapışkan 
ALT KAĞIT  : Tek yüzü kaplanmış, beyaz kraft kağıt, 140 g/m2 
 
ÖZELLİKLERİ :  

- Düz olmayan yüzeylerde mükemmel yüzey uyumluluğu 
o Derin iç bükey açılar 
o Yüksek dış bükey açılar 
o Birleşik (iç ve dış bükey) açılar. Konteynır gibi. 
o Oluklarda geliştirilmiş performans 
o Perçinli yüzeylerde geliştirilmiş performans 

- Mükemmel boyutsal sabitlik 
- Çarpıcı görüntü için yüksek parlaklık 
- Dışmekan dayanıklılığı ve dışmekan performansı 
- Mükemmel UV, nem ve kimyasal madde dayanıklılığı 
- Hızlı ve kolay işlenebilmesi için boyutsal sabitliği olan arka taşıyıcı 
- Arka taşıyıcı üzerinde basılı olarak ürünün tüm açıklamaları ve referans numaraları 
- Avery 900 Super Cast Beyaz ve 920 mat beyaz kolayca işlenip ayıklanabilmesi için 

mavi kontrast taşıyıcı ile üretilmektedir. 
 
KULLANIM ALANLARI: 
 

- Araç grafikleri ve aracın tamamının giydirilmesi 
o Herhangi bir eke ve kesime gerek kalmaksızın iç bükey, dış bükey ve hem iç 

hem dış bükeyli yüzeylere uygulanabilme 
o Mükemmel yüzey uyumluluğu sayesinde konteynır gibi yüzeylerde 

malzemeyi oluğa esneterek oturtmaya gerek kalmaz 
- Polis ve acil yardım araç grafikleri 
- Tekne grafikleri ve araçlar 
- Yönlendirme tabelaları 
- Cam grafikleri ve Satış noktası tabelaları 

 
 
Avery® Renk Oluşturma Servisi 
Kurumsal kimlik çalışmaları için Avery 900 Super Cast Filmlerinin standart renk kartelasında 
olmayan renklerin hızlı bir şekilde özel üretimi mümkündür. Bu renk oluşturma servisi için 
lütfen Avery Dennison distribütörü ile kontak kurunuz. 
 
Pantone® kodlu renkler 
Dizaynır ve tabelacıların daha hızlı renk seçebilmeleri ve rahat anlaşarak çalışabilmeleri için 
Pantone onaylı renk kodlarından oluşan seride standart Avery ismi ve kodu ile kullanımınıza 
sunulmuştur.



FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER:         Avery®900 Super Cast NG Films  
 
Özellikler                               Test metodu*                                     Sonuçlar 
Kalınlık, üst film                     ISO 534                                               50 mikron 
Kalınlık, film+yapışkan          ISO 534                                               80 mikron 
Gerilme direnci DIN 53455 1,0 kN/m 
Esneme DIN 53455 150 % 
Parlaklık ISO 2813, 20° 50 % 
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 
Yanıcılık  Kendisini söndürür 
Hızlandırılmış yaşlandırma     SAE J 1960, 2000 saat korunmasız Filmin performansında  
    olumsuz bir etki  
  görülmemiştir 
Raf ömrü                                 22°C / %50-55 RH                               2 yıl 
Dayanıklılık**                         Dikey 
Siyah & Beyaz  12 yıl                                           
Renkliler      10 yıl 
Metalikler                                    6 yıl 
 
 
ISIYA AİT: 
Özellikler                                                                                        Sonuçlar 
Uygulama ısısı                                                                                  Minimum: +10° C 
Isı limitleri                                                                                        -50° /+110° C 
 
 
KİMYASAL: 
Özellikler                                 Test metodu*                                    Sonuçlar 
Nem dayanıklılığı                    120 saat korunmasız                          Etki yok 
Korozyon Dayanıklılığı 120 saat korunmasız Etki yok 
Su geçirmezlik 48 saat daldırmada Etki yok 
Deniz suyu dayanıklılığı 1 yıl yarım daldırmada Etki yok 
(BS 5609:1978)   
 
Kimyasal / Solvent dayanıklılığı 
Test Sıvısı: Daldırma Süresi: Yapışma: 
Benzin 1 saat 400 N/m 
Dizel yağ/Transformer yağ 24 saat 500 N/m 
Antifriz/ SAE Motor yağı 
Kerosen/ Distile su 65°C 24 saat 600 N/m  
Deterjanlı solüsyon 65°C  8 saat 600 N/m 
 
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. 
*Test metodu 
Test metodlarıyla ilgili daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 
**DayanıklılıkDayanıklılık 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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