
Espessura do filme 0,11mm

Espessura do filme com liner 0,27mm

Indicação de aplicação Envelopamento parcial

Estabilidade dimensional Encolhimento menor que 0,2%

Plastificação: Entre 23% -31%

Liner Papel Kraft branco revestido de Polietileno

Filme Vinil Calandrado Premium Multicamada

Adesivo Acrílico solvente, clear, reposicionável no início. 
Tecnologia Bubble Free.

Cuidados após aplicação: Utilizar shampoo automotivo com PH neutro. Evite 
cera e solventes.

Entre 100º a 110ºC

Método de Aplicação Recomendado: Aplicação padrão para vinil calandrado.
Não esticar além do limite do material.
Fazer pós-aquecimento em todas as áreas de tensão e 
acabamento.

Larguras 1,37m em rolos de 18m - 24,66m²

Armazenamento

Observações

Os rolos de vinil TeckWrap devem ser armazenados em suas 
embalagens e caixas originais, até a hora do uso. 

As melhores condições de armazenamento são em um ambiente 
com temperatura média de 20ºC e umidade do ar de 50%. Se 
armazenado em um ambiente com altas temperaturas, o vinil poderá 
se deformar.

Não armazene seu vinil TeckWrap perto de fontes de calor ou 
diretamente na luz solar. 

Temperatura de Pós 
Aquecimento (quebra de memória)

Materiais cromados são extremamente frágeis e podem facilmente 
ser danificados durante a instalação deixando riscos, manchas e 
marcas. 
   
Pela sua complexidade esse produto deve ser instalado apenas por 
profissionais habilitados e com grande experiência, levando em 
consideração todo o cuidado e atenção durante a instalação.  
Qualquer falha no processo de instalação acarretará danos ao 
resultado final. Recomendamos que se façam testes antes da 
instalação final e estejam cientes dos riscos.

A SID não se responsabiliza pela má aplicação do produto e 
possíveis danos, prejuízos ou transtornos causados por ela. 
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Durabilidade

Exposição Vertical (   10º)

Exposição 
Horizontal (   10º)

Exposição
Não-Horizontal

Exposição vertical - até 2 anos

Exposição horizontal - dividir o valor acima por 2.8
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Todos os vinis são para uso profissional, não aceitaremos devoluções ou reclamações por instalações/aplica-
ções feitas pelo cliente final ou profissional sem experiência comprovada.  

As informações detalhadas de nossos produtos estão contidas no “Boletim Técnico” do respectivo produto, 
sendo certo que o cliente deve antes de tudo ler atentamente o mesmo para não ter dúvidas e problemas 
futuros.


