
Geef uw wrapopties een boost.
Ontdek het NIEUWE gamma 3M Print Wrapfolie: IJ180mC, 480mC en 780mC.
Meer opties. Meer flexibiliteit in het design. Snellere montage. Een turbo boost voor uw portfolio.



Dezelfde uitstekende printkwaliteit, vormbaarheid, goede hechting, eenvoudige 
hanteerbaarheid en verwijderbaarheid die u zo aanspreken in de IJ180 en 480 vindt u 
terug in de IJ180mC en SV of de LX480mC. Plus: met de 780mC krijgt u een wrapbare 
reflecterende folie. Nu biedt Comply™ Adhesive met microtechnologie bovendien een 
nog gemakkelijkere, snellere en beter uitziende montage. Interessant, toch?

Snellere montage.
3M™ Print Wrap Film IJ180mC-10
Geef uw ontwerp een turbo boost met een wrapfolie die nog sneller 
aangebracht kan worden en er nog beter uitziet.

 Ŕ Comply™ Adhesive met microtechnologie biedt door de luchtkanaaltjes een 
uitstekende luchtafvoer voor een glad en strak eindresultaat

 Ŕ Verschuifbaarheid en initiële hechting geoptimaliseerd

 Ŕ Rekt tot 130% uit zonder primer en laat niet los

 Ŕ Gemakkelijke verwijdering van de schutlaag

Onzichtbaar 
Comply™ Adhesive 
patroon.
Voorkomt lijnen in uw 
grafisch ontwerp zodat 
u enkel het gladde 
eindresultaat ziet.

Geoptimaliseerde 
initiële hechting
Niet te weinig en niet te 
veel. Net genoeg.

Gemakkelijkere 
verwijdering van de 
schutlaag
De schutlaag komt 
gemakkelijker dan ooit 
los – wat nuttig is voor 
grote panelen en bij 
warm weer.

Perfect 
herpositioneerbaar.
Positioneer en 
herpositioneer de 
panelen met gemak – 
lichte druk houdt de folie 
op z’n plek.

  Transformeer trucks met deze nieuwe 
wrapfolie.

Wij hebben microtechnologie 
toegevoegd. U voegt adrenaline toe.

3M™ Print Wrap Films



  Creëer subtiele ontwerpen die de kleur van de 
auto laten uitkomen.

  Maak indruk met een hi-tech metallic glans.

Maximaliseer uw 
designopties.
3M™ Print Wrap Film IJ180mC-114
Mix geprinte afbeeldingen met onbeplakte delen om spannende, 
revolutionaire ontwerpen met een subtiel effect te maken.

 Ŕ Integreer complexe tekeningen in één grafisch ontwerp.

 Ŕ Comply™ Adhesive met microtechnologie biedt door de luchtkanaaltjes  
een uitstekende luchtafvoer voor een glad en strak eindresultaat

 Ŕ Verschuifbaarheid en initiële hechting geoptimaliseerd

 Ŕ Rekt tot 130% uit zonder primer en laat niet los

 Ŕ Gemakkelijke verwijdering van de schutlaag

 Ŕ Grotere treksterkte resulteert in snellere verwijdering

Voeg een  
‘wauw-effect’ toe.
3M™ Print Wrap Film IJ180mC-120
Maak kennis met de EERSTE bedrukbare metallic wrapfolie en creëer een 
opvallende afwerking.

 Ŕ Comply™ Adhesive met microtechnologie biedt door de luchtkanaaltjes een 
uitstekende luchtafvoer voor een glad en strak eindresultaat

 Ŕ Verschuifbaarheid en initiële hechting geoptimaliseerd

 Ŕ Rekt tot 130% uit zonder primer en laat niet los

 Ŕ Gemakkelijke verwijdering van de schutlaag

3M™ Print Wrap Films



Zichtbaar overdag, 
lichtgevend ’s nachts.
3M™ Scotchlite™ Print Wrapfolie 780mC-10R
Deze unieke reflecterende folie blaast uw ontwerp nieuw leven in en zorgt voor 
meer zichtbaarheid, zowel overdag als ’s nachts. Maak gebruik van een aantal 
bijzondere eigenschappen van deze folie, zoals vormbaarheid, efficiënte montage 
en de reflectie die zorgt voor meer veiligheid.

 Ŕ De folie herstelt zichzelf nadat warmte is toegepast voor het vervormen van de folie voor 
optimale reflectie.

 Ŕ Grotere vormbaarheid voor handgrepen en complexe vormen

 Ŕ Comply™ Adhesive met microtechnologie maakt snellere  
montage en eenvoudige verwijdering mogelijk.

 Ŕ Gemakkelijke verwijdering van de schutlaag

  Verbeter zichtbaarheid op wagens, oneffen 
muren, parkeerconstructies, …

3M™ Print Wrap Films



  Verander uw omgeving met natuurlijk mooie 
wrapfolie.

SV480mC
Ontworpen voor gebruik op  
solvent-/ecosolvent- en uv-printers.

LX480mC
Ontworpen voor gebruik op  
latex- en uv-printers.

Verbeterde 
prestaties.
3M™ Envision™ Print Wrapfolies 
SV480mC en LX480mC
Folies die door de high-performance technologie nog 
milieuvriendelijker zijn. Onze duurzame en veelzijdige, 
pvc-vrije folie biedt u uitstekende printkwaliteit plus 
revolutionair verbeterde eigenschappen.

 Ŕ Te gebruiken in combinatie met alle printers

 Ŕ Comply™ Adhesive met microtechnologie biedt door de 
luchtkanaaltjes een uitstekende luchtafvoer voor een glad en 
strak eindresultaat

 Ŕ Verschuifbaarheid en initiële hechting geoptimaliseerd

 Ŕ Rekt tot 150% uit zonder primer en laat niet los

 Ŕ Aan te brengen onder nog extremere omgevingstemperaturen

 Ŕ Zeer duurzaam wanneer gecombineerd met 3M™ Envision™ 
Wrap Overlaminaten 8548G of 8549L die bescherming bieden 
tegen uv-straling, hoge temperaturen, vocht en zure regen.

3M™ Print Wrap Films



  Ga een stap verder met robuuste wraps die ook 
de extreemste ritten aankunnen.

  Een folie die even uniek is als de wagens waarvoor hij ontworpen is.

 Work hard,  
play hard.
3M™ Print Wrapfolie IJ180C-10LSE 
Moeilijke ondergrond? Geef 4x4’s, crossmotoren, 
sneeuwscooters en campers een spannend nieuw 
ontwerp dat klaar is voor het avontuur.

 Ŕ Ontworpen om te hechten aan moeilijk hechtende 
oppervlakken zoals plastic met lage oppervlakte-energie.

 Ŕ Permanente lijmlaag

 Ŕ Comply™ Adhesive biedt door de luchtkanaaltjes een 
uitstekende luchtafvoer

 Ŕ Rekt tot 130% uit zonder primer en laat niet los

 Ŕ Eenvoudig te verschuiven

Geef plankgas!
3M™ Print Wrapfolie IJ180-10SLS 
Deze folie heeft hechtkracht die roestvrijstalen voertuigen 
zoals tankers, koelwagens en food trucks aankan.

 Ŕ Permanente lijmlaag

 Ŕ Eenvoudig te verschuiven

 Ŕ Rekt tot 130% uit zonder primer en laat niet los
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3M Nederland B.V.
Commercial Solutions Division
www.3M.nl/graphics
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Commercial Solutions Division
www.3M.be/graphics

Geef uw portfolio een boost.

3M™ Print 
Wrapfolies

Wat ze zo speciaal maakt Type folie Vormbaarheid en 
weerstand tegen loslaten

Initiële 
hechting

Verschuif-
baar

Luchtafvoer-
technologie

Primaire
Toepassingen

Secundaire
Toepassingen

NIEUW  
IJ180mC-10

De standaardfolie is geschikt voor wraps door gebruik 
van Comply™ Adhesive met microtechnologie, waarbij 
de luchtkanaaltjes zorgen voor een uitstekende 
luchtafvoer.

Gegoten vinyl 
folie

Rekt tot 130% uit en laat niet los Medium/Laag Hoog Comply™ Adhesive 
met microtechnologie

Auto- en bootwraps Trailers/vrachtwagens, 
effen muren

NIEUW 
IJ180mC-114

Printbare doorzichtige wrapfolie Gegoten vinyl 
folie

Rekt tot 130% uit en laat niet los Medium/Laag Hoog Comply™ Adhesive 
met microtechnologie

Auto- en bootwraps Ramen, trailers/
vrachtwagens, effen muren

NIEUW  
IJ180C-10LSE

Wrapfolie voor plastic met lage oppervlakte-energie 
zoals gebruikt voor crossmotoren en 4x4’s.

Gegoten vinyl 
folie

Rekt tot 130% uit en laat niet los Medium Medium Comply™ Adhesive Wraps voor plastic met 
lage oppervlakte-energie 
(crossmotoren, 4x4’s, …)

Verf met poedercoating en 
andere moeilijk hechtbare 
oppervlakken

NIEUW 
IJ180mC-120

Printbare metallic wrapfolie voor een scherpe look. Gegoten vinyl 
folie

Rekt tot 130% uit en laat niet los Medium/Laag Hoog Comply™ Adhesive 
met microtechnologie

Auto- en bootwraps Trailers/vrachtwagens, 
effen muren

NIEUW 
 IJ180-10SLS

Wrapfolie voor applicatie op roestvrij staal Gegoten vinyl 
folie

Rekt tot 130% uit en laat niet los Medium Medium Lijm zonder luchtafvoer Roestvrijstalen 
ondergrond

N.v.t.

NIEUW  
SV480mC en 
LX480mC

Deze wrapfolies rekken tot 150% uit zonder primer en 
zonder los te komen. Zelfs voor gebruik op ruwe muren. 
Installeer gemakkelijk bij extreme temperaturen. Sneller 
verwijderd. Voorzien van Comply™ Adhesive met 
microtechnologie, waarbij de luchtkanaaltjes zorgen 
voor een uitstekende luchtafvoer.

Hoge prestaties  
pvc-vrij

Rekt tot 150% uit en laat niet los Medium/Laag Hoog Comply™ Adhesive 
met microtechnologie

Auto- en bootwraps Ruwe en effen muren, 
trailers/vrachtwagens

NIEUW  
780mC-10R

Een reflecterende wrapfolie die 24/7 impact genereert. Gegoten vinyl 
folie

Rekt tot 130% uit en laat niet los Medium/Laag Hoog Comply™ Adhesive 
met microtechnologie

Auto- en bootwraps Ruwe en effen muren, 
trailers/vrachtwagens

IJ180Cv3 De standaardfolie is geoptimaliseerd voor grafische 
ontwerpen voor trailers en containers met Comply™ v3 
Adhesive.

Gegoten vinyl 
folie

Rekt tot 130% uit en laat niet los Medium Medium Comply™ v3 Adhesive Trailers/vrachtwagens, 
containers

Auto- en bootwraps, effen 
muren

IJ180C De originele standaardfolie is geoptimaliseerd voor 
grafische ontwerpen voor trailers en containers met 
Comply™ Adhesive.

Gegoten vinyl 
folie

Rekt tot 130% uit en laat niet los Medium Medium Comply™ Adhesive Trailers/vrachtwagens, 
containers

Auto- en bootwraps

Bescherm uw wraps met een 3M overlaminaat. Zij zorgen ervoor dat de bijzondere uitstraling van uw werkstuk, gecreëerd met 3M Print Wrap Folie, behouden blijft.
 Ŕ 3M™ Scotchcal™ glans, zijdeglans, matte of ultramatte Overlaminaten (8518, 8519, 8520, 8915)
 Ŕ 3M™ Scotchcal™ Glanzend Overlaminaat 8528
 Ŕ 3M™ Envision™ Wrap Overlaminaat Glans 8548G of zijdeglans 8549L

© 3M 2018. Alle rechten voorbehouden. 3M, Comply, Controltac, 
Envision, Scotchcal en Scotchlite zijn handelsmerken van 3M. 
Gebruikt onder licentie in Canada. Recyclen a.u.b. 
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