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TECHNISCHE FICHE: APPLIED MEDIA – ZELFKLEVENDE VLOERSTICKERS

Algemene informatie
Applied media is een zelfklevend grafisch systeem dat kan worden aangebracht op een brede
waaier aan binnen- en buitenoppervlakken.
De full colour afbeeding is ontworpen voor zowel duurzame tijdelijke als semi-permanente
bewegwijzering, reclamecampagnes onder druk voertuig- en voetgangersverkeer op
stationsplatforms/hallen, luchthavenhallen, voetpaden, parkeergarages en tal van andere
vervoersknooppunten en winkellocaties.

Functie
Geschikt voor gebruik op talrijke oppervlakken zoals asfalt, beton, hout, metaal, rubber,
keramische tegels, terrazzo, tegels en Yorkstone.
Samenstelling
Applied media is een grafisch systeem bestaande uit (van boven naar beneden):
•
•
•
•
•

•

Transparant korrelig antislip aggregaat klasse/grootste maat < 500 micron
Gepatenteerd helder laminaat om uv-degradatie en slijtage tegen te gaan
Elastomere film bedrukt met een full colour digitale print
Hoogwaardige mix van polymere materialen, geïmpregneerd met een
vezelmembraan voor sterkte, ook tijdens verwijdering.
Geavanceerd polymeer drukgevoelig lijmsysteem dat zich uitzonderlijk stevig hecht
aan het oppervlak, maar toch gemakkelijk verwijderd kan worden, zonder schade aan
de ondergrond toe te brengen of lijmresten achter te laten.
Gemakkelijk te verwijderen polymere achtergrondfilm
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Technische informatie
Materiaal:

Dikte:
Slipweerstand:
Overig:

Bestaande uit hiernieuwbare hoogwaardige polymere materialen.
De onderzijde is gecoat met een geavanceerde polymere
drukgevoelige lijm. Gepatenteerde PU-acrylcoating aangebracht
op 100 micron ± micron laagdikte. Gecoat kristalachtig aggregaat
aangebracht tussen 80 gram m2 and 50 gram m2.
≤ 1,8mm
≥ 45 slipbestendige waarde bepaald door BS EN 13036-4 :2011
Voldoet aan Bfl –s1 klasse van materiaalgedrag bij brand conform
EN13501-1:2007+A1:2009.
Voldoet aan eisen voor rookdichtheid indien getest conform BS
6853:1999 + A1 Annex D.8.6.
Voldoet aan eisen voor giftige dampen indien getest conform BS
6853:1999: Annex B.2.

Toepassing en verwijdering
•
•
•

Minimum temperatuur van 5°C tijdens de installatie.
De afbeelding kan in grote stukken verwijderd worden zonder schade aan de ondergrond
te berokkenen en zonder resten achter te laten op het oppervlak.
Specifieke applicatie- en verwijderingsprocedures, voor binnen-en buitentoepassingen,
moeten worden gevolgd in overeenstemming met het reglement van de fabrikant.

Onderhoud
De afbeelding kan, in lijn met instructies van de fabrikant, eenvoudig worden gereinigd met
proper water en een schrobborstel. Daarna kan de afbeelding idealiter gedroogd worden met
een waterzuiger of aftrekker met een PU blad.
Verpakking
Applied Media wordt aangeleverd op rol en vlakke vellen.
Bewaring
Bewaar afgesloten op een droge plaats.
Houdbaarheid
Applied Media heeft een maximale houdbaarheid van 24 maanden.
Milieu
Applied Media vloerstickers kunnen gerecycleerd worden en Applied Media heeft een goed
milieubeheer om ervoor te zorgen dat afval op een verantwoorden en juridisch conforme
manier wordt beheerd.
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