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3M™ Lasisomistuskalvot
- Scotchcal™ 7725 Dusted & Frosted
- Fasara™
- Scotchcal™ 8150 Clear View
Suomen 3M Oy

3M™ Scotchcal™ 7725 Dusted & Frosted

3M Scotchcal Lasisomistuskalvot tarjoavat luovia ja tyylikkäitä vaih-
toehtoja tilan hallintaan. Kalvoja voidaan käyttää luomaan yksityis-
tä tunnelmaa tai dynaamista, tyylikästä vaikutelmaa.
Etsaus- ja hiekkapuhallusvaikutelmat syntyvät helposti ja edullises-
ti rikkomatta lasin pintaa. Tarraleikkurilla voidaan toteuttaa vaati-
vimpiakin ideoita oli kyse sitten teksteistä, logoista tai koristekuvi-
oista. Kalvo on myös helposti poistettavissa, jos tyyliä tai tunnelmaa
tarvitsee vaihtaa.

Käyttökohteet

Ulko- ja yritysmainontaan, pitkäaikaissomistuksiin, turvallisuus-
merkintään, kyltteihin ja opasteisiin mm. hotelleissa, toimistoissa ja
kauppakeskuksissa:
• aulat
• ovet
• myymälöiden näyteikkunat
• lasiset väliseinät.

Tuoteominaisuudet

• lasi-, akryyli- ja polykarbonaattipinnoille
• helppo valmistaa yksittäiskappaleina tai sarjoissa
• näyttäviä kuvia värejä yhdistelemällä
• kolmiulotteinen vaikutelma, kun käytetään hyväksi lasin

kumpaakin puolta
• tulostettava kalvo
• saatavissa oleva rullakoko: 1,22 x 45,72 m
• tasaisena pysyvät värit läpivalaistussa tai heijastetussa valossa:

kirkas, hiekkapuhallettu, minttu, vaaleansininen, roosa ja vaalea
kulta.

Takuu

Ulkokäytössä takuu on 4 vuotta. Sisätiloissa asennuskohteesta riip-
puen 15 vuotta.
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3M™ Fasara™

3M Fasara Lasisomistuskalvo tarjoaa joustavan tavan muuttaa sisä-
tilojen tunnelmaa. Lasin avulla voidaan viestiä, sitä voidaan koristaa
ja luoda erilaisia yksityisiä ja esteettisiä tiloja. 3M Fasara -kalvon
avulla se onnistuu helposti ja nopeasti paikan päällä asentamalla.
Teipattavaa lasia ei tarvitse siirtää tai kuljettaa muualle. Tarjoaa
myös turva-elementin pitämällä rikkoutuneen lasin lasinsirpaleet
kasassa.

Käyttökohteet

Yksityisyyden, turvallisuuden lisäämiseksi tai sisustuselementtien
luomiseksi:
• ikkunoihin
• oviin
• lasisiin väliseiniin.

Tuoteominaisuudet

• vain sisäkäyttöön
• lasipinnoille
• kalvon paksuus 70...140 mikronia
• irrotettava liima-aine tekee teippausten irrottamisesta ja vaihta-

misesta helppoa lasia vahingoittamatta
• näyttävyyttä saadaan eri kalvoja yhdistelemällä
• paloluokitukset
• 99 %:n UV-suoja
• saatavissa olevat rullakoot: 1,27 x 30 m ja 1,27 x 9 m.

Mallit

Saatavana yli 70 erilaista kuosia: mm. etsattu- ja hiekkapuhallettu
lasi, riisipaperi, prismaefekti, pilkkuja, raitoja jne.

Takuu

Kalvojen takuu on 5 vuotta.

3M™ Scotchcal™ 8150 Clear View

3M Scotchcal 8150 Clear View kalvon kirkkaus ja sen myötä hyvä lä-
pinäkyvyys antaa uusia mahdollisuuksia lasisomistukseen. Kalvo
tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia näkösuojan toteuttamiseen
mm. lasiovissa ja- ikkunoissa.

Käyttökohteet

Näkösuojiin, näyttävien sisustuselementtien luomiseen:
• ikkunoihin, näyteikkunoihin, vitriineihin
• oviin, lasikaiteisiin
• julkisivuihin, opasteisiin.

Tuoteominaisuudet

• sekä ulko- että sisäkäyttöön
• lasi-, akryyli- ja polykarbonaattipinnoille
• helppo asentaa ja irrottaa
• voidaan silkkipainaa ja digitaalitulostaa
• väri kirkas
• saatavissa olevat rullakoot: 1,22 x 10 m ja 1,22 x 50 m.

Takuu

Kalvon takuu on 4 vuotta.
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