
 
AVERY FROSTED GLASS FILM 
 
TEKNİK BİLGİLER 
 
TANIMLAMA : 
 
ÖNYÜZ FİLMİ : 80 mikron, cast vinil film 
YAPIŞKAN  : Akrilik bazlı kalıcı yapışkan 
ALT KAĞIT  : Tek tarafı kaplanmış beyaz kraft kağıt, 140 g-m2 
 
İŞLENME  : 
 
Avery Frosted Glass (Buzlu cam) kompüterize edlmiş reklam ekipmanlarının işlenmesi için dizayn 
edilmiş filmdir. 
 
ÖZELLİKLERİ : 
 
Muhteşem görsel buzlu efekt 
Kompüterize edilmiş reklamlarda muhteşem işlenme 
Kolay kesim ve soyma 
Dış mekan dayanıklılığı ve dış mekan ömrü 
Ön yüz filminde mükemmel boyutsal sabitlik 
Mükemmel yapışma 
Işık geçirgen serigraf boyası ile özel renk efektleri elde edilebilir. : 
 
KULLANIM ALANLARI : 
 
Avery Frosted Glass (Buzlu cam) filmi özellikle cam üzerine dekorasyon yapmak için  
ve kimyasal kullanarak camı aşındırmaya gerek kalmadan camın üzerine imaj yaratmak için kullanılır. 
Avery Frosted Glass (Buzlu cam) film, cam, akrilik ve polikarbonat gibi düz şeffaf yüzeyler üzerinde 
kullanılır.  
 
UYGULAMA İÇİN TAVSİYELER 
 
Sadece düz yüzeyler 
PM 74 gibi yapışkanı kuvvetli transfer bantları ile kullanılır. 
Yanlış yapıştırılma halinde düzeltebilme için ıslak uygulama metodu kullanın 
%0.5 oranında deterjan suya katılarak doğru uygulama sıvısı elde edilir 
Su, rakle ve el basıncı ile çıkartılır 
Transfer bandının sökülmesinden önce 15-45 dakika bekleyerek malzemenin en üst düzeyde yapışma 
oranına sahip olması sağlanır. 



FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER :                                  Avery® Frosted Glass Film 
 
GENEL: 
 
Özellikler Test Metodu¹ Sonuçlar 
Kalınlık, önyüz filmi ISO 534  80 mikron 
Kalınlık, önyüz filmi + yapışkan ISO 534  100 mikron 
Gerilme direnci DIN 53455 1.70 kN/m 
Uzama DIN 53455 % 25 
Parlaklık ISO 2813, 85° % 15 
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 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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