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FTLD2810M150914 

LD2810 Hausy2800 Mate 

Ficha Técnica 

Filme de PVC branco calandrado monomérico, 100µ, adesivo cinza com adesão permanente de 
dispersão de base solvente, com carta de suporte em papel 135gr/m2 com silicone em ambas as 
faces, para impressão através de equipamentos com tinta de base solvente. Acabamento mate. 

 

Características:  
 

• Compatibilidade com impressoras de tinta de base solvente (Solvente, Eco-Solvente, Mild-
Solvente, etc.)  
 

• Impressão de alta qualidade com secagem rápida  
 

• Para aplicação em superfícies planas ou ligeiramente curvas 
 

• Boa estabilidade dimensional  
 

• Boa opacidade  
 

• Adesão imediata e permanente  
 

• Boa adesão ao vidro, metal, alumínio, PVC, melamina excepto superfícies rugosas ou com 
pinturas acrílicas  

 
 
Especificações: 

• Material    PVC 

• Espessura    100 µm 

• Resistência à tracção  ≥1,8kg/cm²   ASTM 882 

• Alongamento à ruptura  min. 100%   ASTM 882 

• Acabamento    Branco Mate 

• Carta de suporte em papel 135gr/m2 com logótipo LG impresso e com silicone em ambas as 
faces. 

• Estável sob variações higrométricas 
 

• Adesivo     Acrílico de base solvente 
Sensível à pressão 

 

• Teste ao adesivo de descolagem do vidro a 180º  PSTC-1 
24 horas após aplicação   1,6 (g/25mm) 
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FTLD2810M150914 

LD2810 Hausy2800 Mate 

Ficha Técnica 

Recomendações: 

• Para obter uma melhor qualidade de impressão, use as tintas recomendadas, pelo fabricante 
do seu equipamento  

• Não manusear a impressão durante pelo menos 10 minutos após a impressão 

• Não deixe os rolos na impressora após o processo de impressão, por longos períodos (+ de 6 
horas), pois poderão ganhar ondulação durante o processo de arrefecimento.  

• Antes de proteger ou instalar a sua impressão, deverá aguardar um período mínimo de 
secagem de 48H 

• Poderá melhorar o acabamento da sua impressão, ou mesmo alterá-lo, utilizando laminação 
compatível (tipo LP2712, LP3812 e LP3842)  

• Temperatura de aplicação:   ≥ 10°C (18 to 25°C ideal) 
 

• No caso da aplicação sobre superfícies pintadas, a mesma só deverá ocorrer nas zonas que 
tenham a pintura original e que não estejam danificadas.  

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

 

 

Durabilidade: 

• Até 2 anos com aplicação vertical exterior sem decoração. 
 

• Poderá ocorrer alguma diferença de cor entre as partes decoradas e não decoradas, tais 
como escurecimento ou manchas. A decoração, acumulação de sujidade, o escorrer 
constante de líquidos ou outras partículas transportadas pelo ar, não estão cobertas por esta 
durabilidade. 
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FTLD2810M150914 

LD2810 Hausy2800 Mate 

Ficha Técnica 

Armazenamento: 

• Armazenar os materiais sempre na sua embalagem original, mesmo após abertura para 

utilização 

• Não deve armazenar os materiais em zonas com sujidade e/ou poeiras 

• Evitar a exposição directa ao sol 

• Conservar uma temperatura de 20ºC e humidade relativa de 50% 

• Vida útil de armazenamento de 12 meses (após fabrico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 defin itiva, 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 ambiente 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 especí ficas, capacidades e métodos especiais. Todos os dados técnicos que constam 

neste documento, são verídicos e elaborados em laboratório. O cliente deverá determinar a idoneidade e conformidade dos mater iais antes da compra. A Dimatur,Lda, não assume qualquer 

responsabilidade, além da reposição do material 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. 


