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FTFEF180129 

 

Economy Foam 

 

Ficha Técnica 

Placa de Polyvinyl Chloride (PVC) extrudido, sob a forma de células fechadas (Expansão). 

Acabamento mate. 

 

Características: 

• Acabamento perfeito para impressão directa ou aplicação de grafismos 

• Grande variedade de formatos 

• Económico 

• Fácil de cortar 

• Moldável 

 

Especificações: 

 Propriedades físicas     

• Material     Polyvinyl Clhoride (PVC) 

• Odor     Baixo odor 

• Absorção da humidade   <0,25% DIN 53495 (24h a 23ºC) 

• Solubilidade em água   insolúvel DIN 53122 

• Resistência à tracção   14 MPa DIN 53455 

• Módulo de elasticidade   0,8 MPa DIN 53457 

• Alongamento à ruptura   18% DIN 53455 

• Resistência à flexão   24 MPa DIN 53452 

• Resistência ao Impacto   13 kJ/m2 DIN 53453      

    (teste charpy, amostra sem rasgo) 

• Dureza     39 (3mm) DIN 53505 
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• Indíce de oxigénio   48% 

• Densidade     Max 0,52 g/cm3 ISO 1183 

 

Propriedades térmicas     

• Temperatura de amolecimento Vicat 74ºC DIN 53460 

• Condutibilidade térmica K  0,085 W/mºC DIN 52612 

• Temperatura de decomposição térmica >200ºC 

• Resistência térmica R: 10mm  0,29 m2ºK/W 

• Coeficiente de expansão térmica  0,082 mm/mºC 

• Temperatura de utilização  -20ºC +60ºC 

 

Tolerâncias 

• Tolerância comprimento   -0mm, +10mm 

• Tolerância largura   -0mm, +3mm 

• Espessura     +/- 5% mm    

 

 
Recomendações: 
 

• As aplicações com Economy Foam deverão ser efectuadas tendo em conta o movimento 

térmico. Imprima na face que está protegida. 

• Para obter uma melhor qualidade de impressão, use tintas recomendadas pelo fabricante 

do seu equipamento. 

• Antes de proteger ou instalar a sua impressão, deverá aguardar um período mínimo de 

secagem de 48H. 

• Os grafismos deverão ser limpos em períodos máximos de 3 meses, com agentes não 
agressivos.  
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Armazenamento: 
 

• Armazenar horizontalmente sobre uma superfície plana e limpa. 

• Armazenar em ambiente fechado, longe da luz solar directa, em local fresco e seco. 

• Não armazenar perto de fontes de calor. 

• Não armazenar em zonas com sujidade e/ou poeiras. 

• Vida útil de armazenamento de 24 meses (após fabrico). 

• Conservar uma temperatura entre15ºC e 25ºC, e humidade relativa de 50%, na zona de 

armazenamento. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Nota: 

Dada a grande variedade de produtos e métodos possíveis de aplicação dos mesmos, o aplicador deve examinar a conformidade dos  meios para cada aplicação. Em caso de dúvida sobre 
a compatibilidade dos nossos produtos, em alguma aplicação em concreto, recomendamos que se efectuem alguns testes antes da aplicação definitiva, ou solicite o apoio de um dos 
nossos comerciais, ou dos nossos técnicos. Os métodos de medição para os padrões designados, são a base de desenvolvimento dos nossos próprios métodos de medição, os quais 

poderão ser facultados a pedido do cliente. Todos os dados publicados são alvo de controlo regular, através de medições em am biente laboratorial, contudo, não constituem uma garantia 
ou promessa (expressa ou implícita), a respeito da condição, qualidade, comercialização, aptidão, ou que tal produto satisfará todos os requisitos, quanto a propriedades específicas, 

capacidades e métodos especiais. Todos os dados técnicos que constam neste documento, são verídicos e elaborados em laboratór io. O cliente deverá determinar a idoneidade e 
conformidade dos materiais antes da compra. A Dimatur,Lda, não assume qualquer responsabilidade, além da reposição do materia l defeituoso, e em nenhum caso responderá por outras 
consequências, directas, indirectas, especiais ou incidentais que daí possam advir, incluindo (sem limite) a perda ou limitação do lucro, a impossibilidade do uso do produto. As 

especificações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.  

  


