
 
 
 
 
 
 
AVERY 500 EVENT PARLAK FİLMLERİ 
 
 
TEKNİK BİLGİLER 
 
Avery 500 Event Film parlak yönlendirme tabelaları, promosyonal  tabelalar,  satış noktası uygulamaları, 
fuar stantlarındaki grafikler ve kısa süreli iç ve dış mekan uygulamalar için idealdir. 

 
TANIMLAMA  :  
 
ÖNYÜZ FİLMİ  : 75 mikron, monomerik, parlak vinil. 
YAPIŞKAN  : Akrilik bazlı kalıcı yapışkan 
ALT KAĞIT  : Tek yüzü kaplanmış, beyazlatılmış kraft kağıt, 130 g/m2 
 
 
 
İŞLENME  : 
 
Avery 500 Event Parlak filmleri  her çeşit kesicide mükemmel sonuç verir. Kesim sonrası kullanılmayacak kısımlar çok 
kolay soyulur. Avery 500 Event parlak filmleri termal baskıya uygundur, diğer dijital baskı teknikleri önerilmez.. 
 
 
 
ÖZELLİKLERİ :  
 

- Parlak seride Refleksiyonu arttırarak beyaz, sarı, turuncu ve mavi renklerin opaklığını arttırır 
- Plotter kesim makinelerinde mükemmel netice verir. 
-  Kalıcı yapışkanı ile bir çok yüzeye mükemmel bir ilk anda yapışma özelliğine sahiptir. 
- Mat seride olduğu gibi 50 adet standart renk çeşidine sahiptir. 
- Mat ve parlak serilerde mavi kontrast taşıyıcı seçeneği mevcuttur. 
- Alt kağıdın yenilenen baskısı kolay ayarlama yapmaya olnak vermektedir. 
- Üretim sırasında taşıyıcı üzerine tüm üretim bilgileri kaydedilerek, daha sonra üründe çıkabilecek 

üretim hatalarının kolaylıkla tesbiti mümkündür. 
 
 
 
 
KULLANIM ALANLARI: 
 
Kısa süreli dış mekan uygulamaları 
Parlaklık istenen iç mekan uygulamaları 
Kalıcı yapışkan ve parlaklık istenen iç mekanda mimari ve stand uygulamaları 
Parlak görüntü istenen kısa süreli dış mekan reklamları 
Kısa süreli promosyonel etiketler 
Özel renkli  promosyonel etiketler 
 
 
 
 



 
 
 
FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER :                                                Avery 500 Event Parlak 
 
GENEL :   
Özellikler    Test Metodu     Sonuçlar 
Kalınlık, önyüz filmi   ISO 534                    75 mikron 
Parlaklık Derecesi,   ISO 2813, 20°     % 60 
Boyutsal Sabitlik    DIN 30646     0,5 mm max. 
Yapışma, ilk an    FINAT FTM-1, paslanmaz çelik   500 N/m   
Yapışma, kalıcılık   FINAT FTM-1, paslanmaz çelik   700 N/m 
Yanıcılık          Kendini söndürür 
Raf Ömrü    22° C / % 50-55  nem    2 yıl     
Dayanıklılık*    Dikey olarak     
 Siyah + Beyaz        5 yıl 
 Tüm renkler        4 yıl 
 Metalikler        2 Yıl 
             
     
ISIYA  AİT :                 
 
Uygulama Isısı          Minimum + 10° C 
Isı Limitleri          -40°C  -  +100° C    
          
  
KİMYASAL : 
Nem dayanıklılığı   120 saat      Etki yok 
Korozyon Dayanıklılığı   120 saat      Korozyona uğramamıştır 
Su dayanıklılığı    120 saat daldırmada    Etki yok 
Kimyasal madde dayanıklılığı  Hafif asitler     Etki yok 
     Hafif alkaliler     Etki yok 
 
Solvent dayanıklılığı   Alüminyum üzerinde, benzin, gres,   Etki yok 
     Alifatikler, motor yağları, heptan, 
     Kerosen ve JP-4 yakıtı     
               
           

                                                                                                                             
  

Fiziksel ve kimyasal özelliklerle ilgili bilgiler güvenilir olduğuna inandığımız testlere dayanmaktadır.  
Bu değerler genel değerlerdir. Yanlızca bilgi vermek amacını taşırlar. Bir garanti değildirler. Alıcılar ku llanmadan önce 
bu malzemenin kendi işlerine uygunluğunu denemelidirler. 
Dayanıklılık*: 
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. Bütün teknik bilgiler değişime açıktır. 
Yetki :          
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 istek üzerine yazılı olarak elde edilebilir.    
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