
HX30000
Boletim Técnico

Filme Vinil cast (fundido) multicamada

Espessura do filme de 0.07mm a 0.28 mm, Filme PVC Cast

Liner 145g - Hex'Press - Tecnologia anti bolhas

Adesivo Solvente acrilico, Transparente, Permanente

Larguras 1,52 em rolos de 25m = 30m²
Super Chrome Series 1,37 x 25m = 34,25m²

Propriedades Adesivas:

Após 20 minutos da aplicação

Após 24 horas da aplicação

Força de remoção à 
 180° (N / 25 mm)

Aderência (Tack Inicial)

Força de release
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Temperatura de Pós 
Aquecimento (quebra de memória) 100º

Durabilidade Os resultados indicados abaixo são obtidos na exposição ao ar 
livre e aplicação na vertical (± 10 °).

As condições de durabilidade indicadas são inerentes a essa 
posição até alguns graus.

Outras posições de aplicação ou influências climáticas podem 
apresentar uma alteração no brilho ou cor.

A durabilidade da aplicação no capô do veículo é menor, devido à 
aplicação horizontal que expõe o adesivo diretamente a raios UV.

A pigmentação do PVC afeta a estabilidade da duração da cor. A 
estimativa apresentada é confirmada por testes acelerados de 
envelhecimento via UV e testes de resistência contra intempéries, 
realizados nos vinis HX30000.

Essa durabilidade apresentada não cobre nenhuma alteração 
resultante de arranhões ou contaminação do produto que ocorra 
durante a aplicação ou o ciclo de vida.

Indicação de aplicação Envelopamento completo e superfícies com curvas complexas
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Armazenamento

Durabilidade Cor Predominante - Exposição Vertical

Preto / Branco - Gloss e Matt
Coloridos

Até 5 anos

Efeitos Especiais / Camaleão Até 2 anos

Carbon Fiber Até 2 anos

Cromado Até 6 meses

Durabilidade máxima, em exposição vertical, (± 10°) no clima europeu.

Exposição Horizontal - Dividir os valores acima por 2.8

Os rolos de HX30000 devem ser armazenado em suas embalagens e caixas 
originais, até a hora do uso. Guarde o restante utilizando com fita adesiva ou 
abraçadeira para preservar todas as suas qualidades.

As melhores condições de armazenamento são em um ambiente 
 livre de poeira a uma temperatura variando de 15 ° C a 25 ° C (+59 ° F a +77 ° F) com 
umidade relativa de 50%.

Não armazene seu HX30000 perto de fontes de calor ou diretamente na luz solar. 

 

 

Exposição Vertical (   10º)

Exposição 
Horizontal (   10º)

Exposição
Não-Horizontal

IMPERIAL YELLOW MATT
HX30JIMM

CHROME ORANGE GLOSS
HX30SCH08B

BOREAL WHITE GLOSS
HX30BBOB

CHAMELEON GREY GLOSS
HX30G446B

BOSTON GREEN GLOSS
HX30VBOB

CARBON FIBER FORGED
HX30CAF89S

CARBON FIBER ONE
HX30SCH08B

CHROME SILVER GLOSS
HX30SCH01B
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Observações Todos os vinis são para uso profissional, não aceitaremos devoluções ou reclama-
ções por instalações/aplicações 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.


