
Espessura do filme 0,12mm

Espessura do filme com liner 0,28mm

Indicação de aplicação Envelopamento completo em superfícies com curvas 
moderadas

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.

95º

Resistência à tração MD:29.5 / CD:24.8 N/mm2 - Velocidade 200mm/min 
(Método de Teste: ASTM D882-02)

Encolhimento menor que 2%

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 1,52m em rolos de 18m - 27,3m²

Estabilidade Dimensional

Armazenamento 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)

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.

Boletim Técnico Fevereiro 2022 - As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Boletim Técnico
Vinil Calandrado High Grade

Teckwrap 190 Series - Satin Metallic



Durabilidade

Exposição Vertical (   10º)

Exposição 
Horizontal (   10º)

Exposição
Não-Horizontal

Exposição vertical - até 2 anos

Exposição horizontal - dividir o valor acima por 2.8

Boletim Técnico Fevereiro 2022 - As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Boletim Técnico
Vinil Calandrado High Grade

Teckwrap 190 Series - Satin Metallic


