
Komunikacja wizualna również z powierzchni podłogi!

  Właściwości
  

  

  
  

   

   

  
  

  Zalety
  

  

  

Niewiele efektów wizualnych jest tak oryginalnych i przyciągających wzrok 
jak grafiki podłogowe. Seria Mactac Floor Graphics zapewnia szeroki wybór 

materiałów do druku cyfrowego i folii do laminowania. Wykończenie lamina-
tu z wysoce ziarnistą powierzchnią zapewnia właściwości antypoślizgowe. 

Laminaty i folie są dedykowane do tworzenia oznakowań i reklam w zatłoczo-
nych miejscach ruchu pieszego zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Niezależ-

nie od tego, co chcesz osiągnąć, portfolio Mactac jest tak wszechstronne, że 
na pewno znajdziesz właściwe rozwiązanie.

Certyfikat antypoślizgowy dla całego 
portfolio zgodnie z EN 13036-4

Certyfikat trudnopalności dla całego 
portfolio zgodnie z EN 13501-1

Szeroka gama klejów dla różnorodnych 
podłoży

Opcja PVC-free
Możliwość druku bezpośredniego z klejem 

DOT (kropeczkowym) do eko-solwentu, 
latexu oraz UV

W większości kompatybilne z drukiem UV
Wysoka grubość

Wysoka ziarnistość powierzchni laminatu

Materiały z certyfikatem trudnopalności oraz 
antypoślizgowym dostępne dla prawie każdej 

podłogi.
Odpowiednie do wyklejenia wewnątrz lub 

na zewnątrz, na powierzchniach płaskich, 
delikatnie przetłoczonych, a także o niskim 

napięciu powierzchniowym.
Dostępna wersja ekologiczna (PVC-free)

Wykorzystanie do każdego rodzaju oznako-
wania, reklamy i skutecznej komunikacji.



 Aplikacje

*Trwałość przetworzonego produktu, w strefie 1 (EU).
Więcej informacji w Biuletynie Technicznym “TB 7.5 Outdoor durability for Mactac Graphics - Self Adhesive films”

PVC Free

Tabela produktów
WEWNĄTRZ NA ZEWNĄTRZ

JT 8300 
WM-RT 

DOT FLOOR
LF 6302 LUV 6400 LUV 6301 LUV 6300 FLOORGRIP   FLOORGRIP STREETLAM

200 100 125 100 125 150 150 385

Dot Trwały Kompatybilny
z UV

Kompatybilny
z UV

Kompatybilny
z UV

Kompatybilny
z UV

Kompatybilny
z UV

Kompatybilny
z UV

1 mies. 2 mies. 3 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 3 mies. 6 mies.

Płaskie &
gładkie 

Płaskie &
gładkie 

Płaskie &
gładkie 

Płaskie &
gładkie 

 Płaskie &
gładkie 

Płaskie &
nieregularne

Płaskie &
nieregularne

Trudne &
nieregularne

 Druk
bezpośredni

JT 8500 
Seria

JT 5425  
PUV 

JT 8700 
Seria

JT 8700 
Seria WW300 WW300 StreetRap

Seria Mactac Floor Graphics jest odpowiednia do krótkookresowej grafiki wewnętrznej 
i zewnętrznej w miejscach publicznych takich jak sklepy, POS, biurowce oraz centra handlowe. 

Folia StreetRap sprawdza się także na nieregularnych, trudnych powierzchniach zewnętrznych, 
a po zalaminowaniu StreetLam, umożliwia aplikację grafiki niemal wszędzie tam, gdzie jest ruch 

pieszy. Folie pozwalają na przekaz wizualny skierowany do klientów, gości oraz pracowników. 
Są doskonałym wyborem na targi i kongresy, oznakowania w przestrzeni publicznej, a także 

ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.

Produkt

Grubość

Klej

Trwałość*

Podłoże

Dedykowana do

Mactac Seria Folii Podłogowych


