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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Product gegevensblad

Waterbestendige hoes A3 zelfklevend 
Artikelnummer 501719

Kleur transparent

Verpakkingseenheid 5 stuks/zakje

Basis EAN 4005546730424

Verkoopeenheid hoeveelheid 1 Bag

Verkoopeenheid EAN 4005546730424

Verpakkingsgewicht (bruto) 762.4 G

Land van herkomst PL

Productomschrijving
• Infohouder, speciaal geschikt voor gebruik buiten, of vochtige ruimtes binnen, zoals tuincentra, sauna's en zwembaden waar mededelingen in contact komen met
spatwater
• Zeer goede bescherming van de tekstdragers door een waterdichte druksluiting, speciaal bij regen, hoge luchtvochtigheid of een vochtige en vuile omgeving
• Bevestiging met 6 meegeleverde plakrondjes die weer los te maken zijn zonder dat restanten achterblijven. Uitgevoerd in een sterk lichtdoorlatend materiaal dat
afzonderlijk aanbrengen van de insteekhoes mogelijk maakt
• IPX5 gekeurd (beschermt tegen waterstralen uit alle richtingen)
• Transparente UV-gestabiliseerde en weerbestendige,krasvaste folie met ontspiegelingseffect
• Geschikt voor staand en liggend formaat
• Snel en eenvoudig uitwisselen van inserts
• Inhoud van 2 bladen à 160 gram/m2, meegeleverd
• Verschillende afdruktemplates zijn beschikbaar op www.duraprint.be
• Ook geschikt voor het US-tabloidformaat

Producteigenschappen

Buitenbreedte (mm) 335

Buitenhoogte (mm) 445

Buitendiepte/-lengte 0.6 mm

Vulhoeveelheid/Vulhoeveelheid voor 2 Sheet (80g / sqm)

Formaat/Formaat voor A3

Formaatrichting staand / liggend
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Product gegevensblad

Waterbestendige hoes A3 zelfklevend 
Brand DURABLE

Breedte kader buitenkant (mm) 335

Hoogte kader buitenkant (mm) 445

Bevestigingstype Zelfhechtend

Oppervlak waarop het product kan gebruikt worden Effen oppervlakken

Verwijdermogelijkheden Zonder lijmresten

Dubbelzijdige leesbaarheid ja

UV-bestendigheid tot 2 jaar

Hittebestendigheid Tot ongeveer 60°

Antireflecterend ja

Toepassingsgebied Binnen, buiten

Insertbedrukking DURAPRINT
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