
Zastrzyk energii dla Twoich Realizacji.
Poznaj NOWĄ gamę folii do zadruku firmy 3MTM - IJ180mC, 480mC i 780mC.
Więcej możliwości. Większa swoboda projektowania. Szybsza aplikacja. 



Folie graficzne do zadruku 3M

My dodaliśmy mikrotechnologię.
Ty dodaj adrenalinę.
Folie IJ180mC oraz SV/LX480mC to nowa generacja serii IJ180 i 480, cenionych za niezwykłą jakość 
zadruku, zdolność dopasowania do kształtu, odporność na podnoszenie i łatwość aplikacji oraz usuwania. 
Poznaj również nowości - odblaskową folię wylewaną do zadruku, 780mC oraz folię IJ180mC w wersji 
metalicznej oraz transparentnej. Co więcej, innowacyjna technologia Comply™ z mikrokanalikami (mC) 
zapewnia jeszcze łatwiejszą, szybszą i bardziej efektowną aplikację. Robi wrażenie!

Zoptymalizowana
przyczepność
początkowa.

Niewidoczna
struktura kanalików
kleju Comply™.

Łatwiejsze zdejmowanie
papieru podkładowego.

Łatwe pasowanie.

Ani za mocna, ani
za słaba. Po prostu
w sam raz.

Brak widocznych linii
na gotowej grafice -
wszystko, co widać, 
to gładki efekt końcowy.

Liner zdejmuje się łatwiej
niż kiedykolwiek - idealne
rozwiązanie przy pracy
z dużymi brytami oraz
w wyższej temperaturze.

Łatwiejsze układanie
i repozycjonowanie
elementów -
wystarczy lekki
docisk, aby zatrzymać
folię w miejscu.



Ten wszechstronny produkt to idealne rozwią-
zanie dla całkowitego oklejania wszelkiego 
rodzaju pojazdów.

Zdynamizuj aplikację.
Folia do zadruku 3M™ IJ180mC-10
Włącz turbodoładowanie i zwiększ wydajność pracy dzięki folii
gwarantującej jeszcze szybszą aplikację i jeszcze atrakcyjniejszy wygląd.

Klej Comply™ z mikrokanalikami zapewnia jeszcze łatwiejszą, szybszą i bardziej
efektowną aplikację.
Technologia Controltac™ umożliwia łatwiejsze układanie i repozycjonowanie 
- wystarczy lekki docisk aby zatrzymać folię w miejscu.
Rozciągliwość do 130%, bez efektu „wstawania folii”.
Łatwiejsze zdejmowanie papieru podkładowego.



Maksymalne możliwości projektowe.
Transparentna folia graficzna 3M™ IJ180mC-114
Stwórz subtelne a zarazem imponujące efekty dzięki połączeniu
zadrukowanych obszarów i prześwitów oryginalnego podłoża.

Możliwość umieszczenia grupy skomplikowanych projektów na jednej grafice

Klej Comply™ z mikrotechnologią zapewnia doskonałe
uwalnianie powietrza zapewniając sprawną aplikację. 
Technologia Controltac™ umożliwia łatwiejsze układanie 
i repozycjonowanie - wystarczy lekki docisk aby 
zatrzymać folię w miejscu.
Rozciągliwość do 130%, bez efektu „wstawania folii”.
Liner zdejmuje się łatwiej niż kiedykolwiek -
idealne rozwiązanie przy pracy z dużymi brytami
w podwyższonej temperaturze.

Folie graficzne do zadruku 3M

Jedyna folia transparentna z klejem kanaliko-
wym oraz technologią Controltac™ umożliwia-
jącą łatwe pozycjonowanie i repozycjonowanie 
grafiki. Aplikacja na sucho z efektem jak przy 
aplikacji na mokro



Daj się zauważyć dzięki wyjątkowemu, metalicznemu efektowi.

Dodaj efekt WOW!
Metaliczna folia graficzna do zadruku
3M™ IJ180mC-120 
Oto pierwsza w historii przeznaczona do zadruku metaliczna folia wylewana
nadająca pojazdom przyciągające wzrok, techniczne wykończenie.

Technologia Comply™ z mikrokanalikami zapewnia jeszcze łatwiejszą,
szybszą i bardziej efektowną aplikację.
Technologia Controltac™ umożliwia łatwiejsze układanie 
i repozycjonowanie - wystarczy lekki docisk aby zatrzymać folię w miejscu.
Rozciągliwość do 130%, bez efektu „wstawania folii”.
Łatwiejsze zdejmowanie papieru podkładowego.



Folie graficzne do zadruku 3M

Widoczna za dnia - pulsuje
blaskiem po zmroku.
Odblaskowa folia graficzna do zadruku 3M™ Scotchlite™ 780mC-10R
Ożyw oklejoną powierzchnię! Sprawdź niepowtarzalne właściwości folii 780mC, 
jedynej wylewanej odblaskowej folii do zadruku, pozwalającej na aplikacje 
nawet w wymagających przetłoczeniach.

Folia ma zdolność samonaprawiania pod wpływem ciepła, co pomaga minimalizować zarysowania i utrzymać
optymalną odblaskowość.
 Jeszcze lepsze dopasowanie w przetłoczeniach i skomplikowanych kształtach.

Klej Comply™ z mikrokanalikami zapewnia jeszcze łatwiejszą,
szybszą i bardziej efektowną aplikację.
Technologia Controltac™ umożliwia łatwiejsze układa-
nie i repozycjonowanie - wystarczy lekki docisk 
aby zatrzymać folię w miejscu.

Zwiększ widoczność na pojazdach, ścianach,
tynkach strukturalnych.



Ożyw oklejoną powierzchnię! Sprawdź niepowtarzalne właściwości folii 780mC, 
jedynej wylewanej odblaskowej folii do zadruku, pozwalającej na aplikacje 
nawet w wymagających przetłoczeniach.

Folia ma zdolność samonaprawiania pod wpływem ciepła, co pomaga minimalizować zarysowania i utrzymać
optymalną odblaskowość.



Lepsze
parametry.
Folie graficzne do zadruku 3M™
Envision™ SV480mC i LX480mC

Ekologiczne 
rozwiązania

Rewolucyjne rozwiązanie technologiczne bardziej
przyjazne dla środowiska. Folia nie zawiera PCW
i zapewnia doskonałą jakość wydruku, a dodatkowo
daje jeszcze szersze możliwości aplikacji.

Kompatybilna ze wszystkimi rodzajami drukarek.
Klej Comply™ z mikrokanalikami zapewnia jeszcze
łatwiejszą, szybszą i bardziej efektowną aplikację. 
Technologia Controltac™ umożliwia łatwiejsze układanie
 i repozycjonowanie - wystarczy lekki docisk
 aby zatrzymać folię w miejscu.
Folia rozciąga się do 150% bez efektu „wstawania”.
Jeszcze prostsza aplikacja – w szerokim zakresie
temperatur.
Dedykowany laminat ochronny 3M™ Envision™ 8548G 
zapewnia najwyższą jakość i odpornośćna 
promieniowanie UV, wysokie temperatury, 
wilgoć oraz kwaśne deszcze.

Folie graficzne do zadruku 3M



Nadaj nowy styl swojemu otoczeniu dzięki tej
ekologicznej folii.

Technologia druku: druk latexowy, UV

LX480mC

SV480mC
Technologia druku: druk solwentowy, ekosolwentowy, UV



Pracujesz ciężko 
— baw się intensywnie!
Folia do zadruku 3M™ IJ180C-10LSE
Powierzchnia stawia duże wymagania? Żaden
problem! Stwórz zachwycające projekty na quadach,
motocyklach crossowych, skuterach śnieżnych
i innych pojazdach do sportów motorowych.

Trwały klej
Technologia Comply™ umożliwia łatwe odprowadzanie 
powietrza.
Folia rozciąga się do 130% bez efektu „wstawania”.
Technologia Controltac™ umożliwia łatwiejsze układanie 
i repozycjonowanie - wystarczy lekki docisk 
aby zatrzymać folię w miejscu.

Folia zaprojektowana w sposób zapewniający przyleganie
do słabo wiążących powierzchni, takich jak tworzywa
sztuczne o niskiej energii powierzchniowej (LSE)

Folie graficzne do zadruku 3M

Przekraczaj granice z folią dedykowaną do
zadań specjalnych.



Wciśnij gaz
do dechy!
Folia do zadruku 3M™ IJ180-10SLS
Technologia tej specjalistycznej folii zapewnia dobre
przyleganie do pojazdów ze stali nierdzewnej,
takich jak cysterny, chłodnie i food trucki.

Trwały klej

Folia rozciąga się do 130% bez efektu „wstawania”.

Technologia Controltac™ umożliwia łatwiejsze układanie 
i repozycjonowanie - wystarczy lekki docisk
 aby zatrzymać folię w miejscu.

Folia jest tak wyjątkowa, jak pojazdy, dla których ją zaprojektowano.



Folie graficzne do zadruku 3M

Wnieś moc do swojego portfolio!

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę: 
www.3MCentrumInspiracji.pl.

*We wszystkich rozwiązaniach zastosowano technologię Controltac™. 
Umożliwia ona łatwiejsze układanie i repozycjonowanie - wystarczy lekki 
docisk aby zatrzymać folię w miejscu.

Zabezpiecz nałożone folie laminatami ochronnymi
3M, zaprojektowanymi i przetestowanymi w celu 
zapewnienia idealnego wyglądu i trwałości folii
do zadruku 3M™.

Folie graficzne 3M do
zadruku To czyni ją wyjątkową! Typ folii

Zdolność dopasowania do
kształtu i odporność na
podnoszenie

Przyczepność
początkowa

Możliwość
pasowania Technologia kleju

Główne
zastosowania

Zastosowania
uzupełniające

NOWE IJ180mC-10
Dzięki zastosowaniu mikrotechnologii w kleju Comply™ folia
pozwala na jeszcze szybszą i efektywniejszą aplikację.

Folia wylewana Rozciągliwość do 130%, bez
podnoszenia.

Średnia/Niska Wysoka Klej Comply™ z technologią
mikrokanalików*

Aplikacja na pojazdy
i łodzie.

Przyczepy/ciężarówki,
gładkie ściany

NOWE IJ180mC-114

Przezroczysta folia do zadruku nadająca niepowtarzalny efekt. 
Jedyna folia transparentna z klejem kanalikowym i technologią 
ułatwiającą pozycjonowanie. Aplikacja na sucho z efektem jak 
przy klejeniu na mokro.

Folia wylewana Rozciągliwość do 130%, bez
podnoszenia.

Średnia/Niska Wysoka Klej Comply™ z technologią
mikrokanalików*

Aplikacja na pojazdy
i łodzie.

Szyby, przyczepy/
ciężarówki-furgony,
gładkie ściany

NOWE IJ180mC-120
Metaliczna folia do zadruku nadaje pojazdom techniczne,
przyciągające wzrok wykończenie.

Folia wylewana Rozciągliwość do 130%, bez
podnoszenia.

Średnia/Niska Wysoka Klej Comply™ z technologią
mikrokanalików*

Aplikacja na pojazdy
i łodzie.

Przyczepy/ciężarówki,
gładkie ściany

ZAPOWIEDŹ IJ180C-10LSE

Folia do aplikacji na tworzywach sztucznych o niskiej energii
powierzchniowej, np. na motocyklach crossowych i quadach

Folia wylewana Rozciągliwość do 130%, bez
podnoszenia.

Średnia Średnia Klej Comply™* Aplikacja na tworzywa
sztuczne o niskiej energii
powierzchniowej (motocykle
crossowe, quady itp.)

Lakiery proszkowe
i inne powierzchnie
o słabej przyczepności

ZAPOWIEDŹ IJ180-10SLS
Folia do aplikacji na powierzchniach ze stali nierdzewnej Folia wylewana Rozciągliwość do 130%, bez

podnoszenia.
Średnia Średnia Bez kleju kanalikowego* Podłoża ze stali

nierdzewnej

NOWE SV480mC i LX480mC

Rozciągliwość do 150%, bez używania primier’a, bez efektu
„wstawania folii”. Sprawdza się nawet na chropowatych
ścianach. Łatwa aplikacja w ekstremalnych temperaturach.
Szybsze usuwanie. Ulepszone właściwości dzięki
zastosowaniu kleju Comply™ z mikrokanalikami.

Wylewana folia
premium bez

PCV

Rozciągliwość do 150%, bez
podnoszenia.

Średnia/Niska Wysoka Klej Comply™ z technologią
mikrokanalików*

Aplikacja na pojazdy
i łodzie.

Chropowate i gładkie
ściany, przyczepy/
ciężarówki

NOWE 780mC-10R
Odblaskowa folia wylewana do zadruku. Gwarantuje
imponujący efekt 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Folia wylewana Rozciągliwość do 130%, bez
podnoszenia.

Średnia/Niska Wysoka Klej Comply™ z technologią
mikrokanalików*

Aplikacja na pojazdy
i łodzie.

Chropowate i gładkie
ściany, przyczepy/
ciężarówki

J180Cv3-10
Oryginalna i popularna w branży folia wylewana
wykorzystująca technologię kanalików Comply™ v3,
nadająca się do zadruku na naczepach oraz ciężarówkach.

Folia wylewana Rozciągliwość do 130%, bez
podnoszenia.

Średnia Średnia Klej Comply™ v3* Przyczepy/
ciężarówki-furgony

Aplikacja na pojazdy
i łodzie, gładkie ściany

IJ180C-10
Oryginalna i popularna w branży folia wylewana wykorzystują-
ca technologię kanalików Comply™, stosowana do aplikacji na 
naczepy oraz ciężarówki.

Folia wylewana Rozciągliwość do 130%, bez
podnoszenia.

Średnia Średnia Klej Comply™* Przyczepy/
ciężarówki-furgony

Aplikacja na pojazdy
i łodzie, gładkie ściany
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