
 
 
AVERY 700 PREMIUM FİLMLERİ (New Generation) 
 
TEKNİK BİLGİLER 
Mükemmel bir ebatsal sabitliğe sahip olan Avery 700 Premium Folyoları(yenilenmiş 
yapı) bir çok orta ve uzun ömürlü iç ve dış mekan uygulamalar için idealdir. Avery 
700 Premium Filmleri ayrıca çok geniş bir standart renk yelpazesine sahiptir. Ayrıca 
kurumsal kimlik çalışmaları için standart renk kartelasında olmayan renklerin özel 
üretimi mümkündür. 
 
TANIMLAMA  :  
 
ÖNYÜZ FİLMİ : 64 mikron, polimerik, vinil film. 
YAPIŞKAN  : Akrilik bazlı kalıcı yapışkan 
ALT KAĞIT  : Tek yüzü kaplanmış, beyazlatılmış kraft kağıt, 130 g/m2 
 
 
İŞLENME  : 
 
Avery 700 Premium filmleri  her çeşit kesicide ve yarım kesimde de mükemmel 
sonuç verir. Avery 700 Premium filmleri termal transfer baskıya uygun olmakla 
birlikte, serigraf ve dijital baskı önerilmemektedir. 
 
 
ÖZELLİKLERİ :  

- Mükemmel kesim ve ayıklama 
- Mükemmel boyutsal sabitlik 
- Yüksek parlaklık 
- 120 adet çarpıcı standart renk 
- İyi örtücülük 

 
Avery 700 Premium Beyaz ve 730 mat beyaz kolayca ayıklanabilmesi için mavi 
kontrast taşıyıcı ile üretilmektedir. 
 
KULLANIM ALANLARI: 
 
Avery 700 Premium Filmleri çok geniş standart renk kartelası sayesinde aşağıdaki 
uygulamaların tamamında kullanılabilmektedir: 
 

- Cam grafikleri 
- İç ve dış mekan yönlendirme tabelaları 
- Düz araç grafikleri 
- Reklam panoları 
- Promosyonal panolar. 

 
 
Orta ölçekli dayanıklılık istendiğinde düz yüzeylerden hafif girintili yüzeylere kadar 
bir çok yüzeye uygulanabilmektedir. 



FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER:         Avery®700 Premium Films  
 

Özellikler                               Test metodu*                                     Sonuçlar 
Kalınlık, üst film                     ISO 534                                               64 mikron 
Kalınlık, film+yapışkan          ISO 534                                               64 mikron 
Boyutsal sabitlik                     DIN 30646                                          0,25 mm. max                 
Yapışma, ilk an                       FINAT FTM-1, paslanmaz çelik        460 N/m 
Yapışma, kalıcılık                   FINAT FTM-1, paslanmaz çelik        660 N/m 
Yanıcılık  Kendisini söndürür 
Hızlandırılmış yaşlandırma     SAE J 1960, 1500 saat korunmasız Filmin performansında  
    olumsuz bir etki  
    görülmemiştir 
 
Raf ömrü                                 22°C / %50-55 RH                               2 yıl 
Dayanıklılık**                         Dikey 
Siyah & Beyaz  8 yıl                                           
Renkliler                                                                                              7 yıl 
Metalikler                                                                                              5 yıl 
 
 
ISIYA AİT: 
 
Özellikler                                                                                        Sonuçlar 
Uygulama ısısı                                                                                  Minimum: +10° C 
Isı limitleri                                                                                        -40° /+110° C 
 
 
KİMYASAL: 
 
Özellikler                                 Test metodu*                                    Sonuçlar 
Nem dayanıklılığı                     200 saat  korunmasız                          Etki yok 
Tuzlu suya dayanıklılığı 120 saat korunmasız Etki yok 
Su geçirmezlik 48 saat daldırmada Etki yok 
 
Solvent Dayanıklılığı Alüminyum üzerinde: 
   1 saat dizele daldırmada Etki yok 
   4 saat antifrize daldırmada 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. 
 
*Test metodu 
Test metodlarıyla ilgili daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 
 
**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. 
 
 

 

http://www.averydennison.com/ad/home.html
http://www.averydennison.com/ad/home.html
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