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megállapításra és kiszámlázásra) és az áfá-t.

Szállítási határidő megrendelés után 24-48 órán belül igény szerint, raktárkészlet erejéig. 

Érvényes 2020. október 27.-től

Piktogramok, rövidítések

Elérhetőségeink

Információk
A megadott árak nem tartalmazzák a termékdíjat (a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény alapján kerül
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Termék
szín, felület, 

ragasztó

Meatmark kifejezések 3.

3D fóliák és laminálók, öntött

Metamark MetaCast MDC WG,PG,BF       4

Metamark MetaGuard MGC Gloss Tr,G,P  4

Metamark MetaGuard MGC Matt Tr,M,P  4

Metamark MetaWrap MD-X WG,PG,BF      5

Metamark MetaGuard X Gloss Tr,G,P     5

Metamark MetaGuard X Matt Tr,M,P     5

3D színes csomagolófóliák, öntött

Metamark Colour Change Wrapping Film 16,P,BF   6

Nyomtatható kalanderezett polymer fóliák

Metamark MD5A-B MetaScape Blockout WG,PG,BF        7

Metamark MD5 WG,P       7

Metamark MD5-B Blockout WG,PG        8

Metamark MD5-HB High-Tack Blockout WG,EPG        8

Metamark MDT Translucent WS,P        9

MetaGuard UV 705 Gloss Tr,G,P    9

MetaGuard UV 702 Matt Tr,M,P    9

Falgrafikák & padlógarfikák, nyomtatható fóliák, laminálók

Metamark MetaWalk WT,P,BF         10

Metamark WallArt Artisan WT,P,BF         11

Metamark WallArt SandTex WT,P,BF         11

MetaGuard Decor Artisan Tr,MT,P     12

MetaGuard Decor SandTex Tr,MT,P     12

MetaGuard Decor BrushStroke Tr,MT,P     12

Színes fóliák, polymer kalanderezett

Metamark M7 MetaScape 33,P,BF   13

Metamark M7 90,P   14

Üvegedekor, polymer kalanderezett

Metamark Crystal Etch MetaScape Tr,P,BF        15

Metamark Dusted Etch MetaScape Tr,P,BF        15

Metamark Silver Etch MetaScape Tr,P,BF        15

Metamark Opal Haze MetaScape Tr,P,BF        15

Metamark Crystal Etch Tr,P        16

Metamark Dusted Etch Tr,P        16

Metamark Silver Etch Tr,P        16

Metamark Opal Haze Tr,P        16

Eszközök, felületkezelők

Metamark Surface Cleaner 17

Metamark Adhesive Remover 17

Metamark Squeeguee Hard Purple 17

Metamark Guard Knife 17

Metamark Magnets 17

színkódok felületkódok: ragasztókódok

Tr: transzparens G: fényes BF: légcsatornás

W: fehér M: matt EPG: extra permanens, szürke

T: texturált P: permanens

PG: permanens, szürke

Tartalomjegyzék
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A METAMARK  brit presztizsmárka, mely az angliai reklámdekorációs piacon 25%-os részesedéssel bír, megelőzve az Avery, 3M, Mactac 

márkákat. Az öntapadó anyagok specialistájaként, ebben a szegmensben az Egyesült Királyság legnagyobb gyártóinak számítanak,

50 országban vannak jelen. 

Metamark ragasztó technológiák:

MetaGlide az új generációs a légcsatornás rendszer könnyebb kezelhetőséget és erős tapadást biztosít

könnyebb kezelhetőség: a továbbfejlesztett mikro légcsatornáknak köszönhetően

egyszerűbb újrapozicionálás: visszaszedés során a nyomat nem sérül

Lay-Flat hordozó: a nyomatok biztonságosan tárolhatóak lazán tekercselve vagy egymásra helyezve

Hasonló ragasztórendszerektől eltérően a MetaGlide nagyon erős tapadást biztosít a sérülésmentes 

áthelyezhetőség mellett.

következő termék érhető el MetaGlide rendszerrel: MetaCast MDC

MetaScape légcsatornás rendszerének köszönhetően az applikálás még nagy, sík vagy enyhén ívelt felületek estén is

gondmentes, a száraz applikálás így gyorsabb eredményt ad. A laminált nyomatokkal érhető el a legszebb  végeredmény.

következő termékek érhetőek el MetaScape rendszerrel:MetaWrap MD-X, Metamark MD5A-B, 

MetaScape 7 Series, MetaScape Crystal, Dusted&Silevr Etch

apex a legújabb apex ragasztó tartós kötést biztosít és eltávolítás után tisztább felület hagy maga után, mint vetélytársai

következő termékek érhetőek el apex rendszerrel: Metamark MD5A-B, Metamark MD5, Metamark MD5B, 

DecorMark MD-WA, Metaguard 700, Metamark 7, Metamark Crystal, Dusted&Silevr Etch

Nyomtató kompatibilitás

AIT EPSON Gerber Mimaki Oce Roland Spandex Uniform

AGFA DGI HP Mutoh Resolve Seiko Tiara

MD5 l l Az összes HP álta tanúsított terméket illetve a

MD5A-B l l certifikációkat megtalálják a következő oldalon:

MD5-B l l https://www.metamark.co.uk   

MetaWrap l l

Egyéb Az árlistában szereplő fóliák ellenállnak a legtöbb ásványi olajnak, zsírnak és üzemanyagnak  (dízelolajnak, 

benzinnek), alifás oldószereknek, enyhe savaknak, paraffinnak, hidraulikaolajnak, fagyállónak, szappannak…

duda mérete: 3"

tekercses nyomtatható fóliák nyomtatási oldala: külső

EN.13501-1 besorolás
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d (droplets) égve 

csöpögés

d0

d1

d2

s3

gyúlékony

l

s (smoke) füstképzési 

kategória

s1

s2

D-s3-d0

könnyen gyúlékony F

D-s3-d2

E-d2

l l A1

nehezen gyúlékony

l l B-C-s1-d0

B-C-s3-d2

l

l A2-s1-d0

B-C-s3-d1

B-C-s1-d2

Metamark információk

Solvent és eco-solvent nyomtatók

HP által tesztelt és tanúsítvánnyal rendelkező  Metamark termékek

l

l

300 sorozat 500 sorozat

megnevezés
kiegészító követelmények minősítés

nincs füstképződés nics égehető hulladék/csepegés Msz EN 13501-1

nem éghető
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Metamark MetaCast MDC

Hosszú élettartamú, öntött 3D fólia járműcsomagoláshoz MetaGlide ragasztóval

Metamark MetaCast MDC prémium öntött digitális fólia a tökéletes megoldás teljes járműcsomagoláshoz, amivel mindenki a

csomagolás mesterévé válhat. Az innovációs MetaGlide ragasztó mikro-légcsatornás rendszerével már a következő generációt

képviseli: egyaránt tökéletesen újrapozicionálható, és hosszú távon tartós tapadást garantál a minőségi buborékmentes

applikációkhoz. A felhasználó számára magabiztosságot ad a kihívást jelntő 3D profilok és mélyedések dekorálásánál is.

Speciális Lay-Flat hordozója hatékonyabb felhasználást biztosít, a hordozófelületről a fólia eltávolítása sokkal könnyebbé válik.

A Metamark MD sorozat prémium fóliái tökéletes nyomatminőséget nyújtanak latex, eco-solvent, solvent és UV nyomtatási

technológia esetén is. A termék a légcsatornák miatt nedves applikációhoz nem alkalmas.

Anyag: öntött PVC fólia, 50 mm

Ragasztó: MetaGlide, oldószerbázisú akril, mikro légcsatornás, szürke, újrapozicionálható

Hordozó: strukturált, PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140g/m
2

Élettartam (kültéri): 10 év, nyomatlanul

Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet
 +

5
o
C, alkalmazási hőmérséklet 

-
30

o 
C - 

+
110

o
 C

Lamináló: MetaGuard MGC Gloss, MetaGuard MGC Matt

Applikálás: száraz (nedves applikálás nem ajánlott!)

Felhasználás: járműcsomagolás, 3D applikációk konvex és konkáv felületekre, statikus 3D tárgyakra

cikkszám szín ragasztó
szélesség 

(mm)

hosszúság 

(m)

rendelési 

egység
ár (Ft/m2) ár (Ft/tek)

MKMDC/1370-25 fehér, fényes MetaGlide, szürke 1370 25 tekercs 5.825 199.506

MKMDC/1370-50 fehér, fényes MetaGlide, szürke 1370 50 tekercs 5.825 399.013

MKMDC/1600-25 fehér, fényes MetaGlide, szürke 1600 25 tekercs 5.825 233.000

MKMDC/1600-50 fehér, fényes MetaGlide, szürke 1600 50 tekercs 5.825 466.000

Metamark MetaGuard MGC Serie

Öntött prémium lamináló fólia 3D járműcsomagoláshoz 10 éves élettartammal

Metamark MetaGuard MGC egy öntött prémium lamináló fólia 3D járműcsomagoláshoz. Magas rugalmasságának köszön-

hetően, az ívelt, bonyolult kiszögellésékre is vágás nélkül felhelyezhető. A MetaCast nyomtatható fóliákkal megegyezően

magasfényű vagy matt felülettel is elérhető. A speciális Lay-Flat hordozó segítségével kiválóan kezelhető. A termék kiemelke-

dően hosszú élettartamot biztosít a nyomatoknak. A MetaCast Wrap System professzionális megoldást jelent az egyedülálló 

járműdekorációhoz.

Anyag: MetaGuard MGC Gloss öntött PVC fólia, 40 mm

MetaGuard MGC Matt öntött PVC fólia, 40 mm

Ragasztó: permanens, oldószerbázisú akril

Hordozó: PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140g/m
2

Élettartam (kültéri): 10 év

Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet
 +

5
o
C, alkalmazási hőmérséklet 

-
30

o 
C - 

+
110

o
 C

Felhasználás: járműcsomagolás, 3D applikációk konvex és konkáv felületekre, statikus 3D tárgyakra

Tanács: kérjük, 3D applikáció estén ügyeljen a fixáló hőmérsékletre

cikkszám szín ragasztó
szélesség 

(mm)

hosszúság 

(m)

rendelési 

egység
ár (Ft/m2) ár (Ft/tek)

Érvényes 2020. október 27.-tőlfényes permanens 1370 25 tekercs 3.353 114.840

MKMGC-G/1370-50 fényes permanens 1370 50 tekercs 3.353 229.681

MKMGC-G/1600-25 fényes permanens 1600 25 tekercs 3.353 134.120

MKMGC-G/1600-50 fényes permanens 1600 50 tekercs 3.353 268.240

MKMGC-M/1370-25 matt permanens 1370 25 tekercs 3.488 119.464

MKMGC-M/1600-25 matt permanens 1600 25 tekercs 3.488 139.520
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Metamark MetaWrap MD-X

Cylinder cast mikro-légcsatornás járműcsomagoló fólia kiemelkedő ár- érték aránnyal

Metamark MetaWrap MD-X fehér, fényes cylinder cast technológiával készült nyomtatható fóliája a MetaScape mikro-légcsa-

tornás ragasztónak köszönhetően gyorsan, és egyszerűen felhelyezhető az ívelt, és az enyhe bemélyedésekre egyaránt.

Az egyedi fejlesztésnek köszönhetően a nehezen hozzáférhető felületekre is felhelyezhető, így teljes járműcsomagolásra is 

alkalmas. Szürke blockout ragasztója garantálja az élénk nyomatokat, gátolja a felület áttetszését. A fólia kiemelkedő 

méretstabilitása, briliáns képvisszaadása és tökéletes nyomtathatósága latex, eco-solvent, solvent festékekkel tökéletes 

megoldást nyújt. Erősebb kiszögelléseknél egyéni tesztelés szükséges. A termék a légcsatornák miatt nedves applikációhoz 

nem alkalmas.

Anyag: cylinder cast PVC fólia, 50 mm

Ragasztó: MetaScape, permanens, oldószerbázisú akril, légcsatornás, szürke blockout

Hordozó: strukturált, PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140g/m
2

Élettartam (kültéri): 7 év, nyomatlanul

Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet
 +

5
o
C, alkalmazási hőmérséklet 

-
30

o 
C - 

+
110

o
 C

Lamináló: MetaGuardX Gloss, MetaGuardX Matt

Applikálás: száraz (nedves applikálás nem ajánlott!)

Felhasználás: járműcsomagolás, 3D applikációk enyhén ívelt peremekre, kiszögellésekre

cikkszám szín ragasztó
szélesség 

(mm)

hosszúság 

(m)

rendelési 

egység
ár (Ft/m2) ár (Ft/tek)

MKMDX/1370-25 fehér, fényes MetaScape, szürke 1370 25 tekercs 3.272 112.066

MKMDX/1370-50 fehér, fényes MetaScape, szürke 1370 50 tekercs 3.272 224.132

MKMDX/1600-25 fehér, fényes MetaScape, szürke 1600 25 tekercs 3.272 130.880

MKMDX/1600-50 fehér, fényes MetaScape, szürke 1600 50 tekercs 3.272 261.760

Metamark MetaGuard-X Serie

Cylinder cast lamináló fólia  3D járműcsomagoláshoz 7 éves élettartammal

Metamark MetaGuard X cylinder cast PVC lamináló fólia a Metamark MD-X sorozat MetaWrap nyomtatható fóliáinak

tökéletes kiegészítője. A rendszer garantáltan problémamentesen használható 3D felületeken, íveken, mélyedéseken. 

Az oldószerbázisú ragasztó kiemelkedő teljesítményt nyújt. A MetaGuard X megóvja a nyomatokat, megakadályozza

a kopást, fakulást, könnyen feldolgozható. A hosszú, 7 éves élettartam is egyedülállóvá teszi ezt a fóliát.  A lamináló fólia

latex, eco-solvent és solvent festékekkel is nyomtatható és sokoldalú felhasználási lehetőségeinek köszönhetően csökkentheti 

a raktárkészletét. UV nyomtatáshoz nem alkalmas.

Anyag: MetaGuard X Gloss cylinder cast PVC fólia, 50 mm

MetaGuardX Matt cylinder cast PVC fólia, 50 mm

Ragasztó: permanens, oldószerbázisú akril

Hordozó: PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140g/m
2

Élettartam (kültéri): 7év, nyomatlanul

Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet
 +

5
o
C, alkalmazási hőmérséklet 

-
30

o 
C - 

+
110

o
 C

Felhasználás: járműcsomagolás, 3D applikációk, enyhén ívelt felületekre

Tanács: kérjük, 3D applikáció estén ügyeljen a fixáló hőmérsékletre

cikkszám szín ragasztó
szélesség 

(mm)

hosszúság 

(m)

rendelési 

egység
ár (Ft/m2) ár (Ft/tek)

MKMGX-G/1370-25 fényes permanens 1370 25 tekercs 2.700 92.475

MKMGX-G/1370-50 fényes permanens 1370 50 tekercs 2.700 184.950

MKMGX-G/1600-25 fényes permanens 1600 25 tekercs 2.700 108.000

MKMGX-G/1600-50 fényes permanens 1600 50 tekercs 2.700 216.000

MKMGX-M/1370-25 matt permanens 1370 25 tekercs 2.700 92.475

MKMGX-M/1600-25 matt permanens 1600 25 tekercs 2.700 108.000
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Metamark Colour Change Wrapping Film

Színes cylinder cast mikro-légcsatornás járműcsomagoló fólia kiemelkedő ár-érték aránnyal

A Metamark Colour Change Wrapping Film egy megbízható, kiemelkedő minőségű, anyagában színezett járműcsomagoló

fólia, mely ideális megoldás céges flottadekorációk, járműreklámok készítéséhez. A 100 mikronos cylinder-cast fólia magas

opacitást, kopásállóságot, és hosszantartó színstabilitást biztosít a felhasználási időszak alatt, míg a MetaScape ragasztó-

rendszer mikro légcsatornái gyors, és buborékmentes applikálást tesznek lehetővé. A kiemelkedő festékvédelemnek köszön-

hetően a jármű megőrzi piaci értékét. A fólia eltávolítása esetén csak minimális ragasztómaradvány keletkezik, a jármű

fényezése nem sérül, nem karcolódik. A fólia plottervásághoz, kontúrvágáshoz, feliratok készítésére is kiválóan alkalmas.

Tökéletes alapanyag 3D-applikációkhoz, enyhén ívelt peremekre, kiszögellésekre, Erősebb kiszögelléseknél egyéni tesztelés

szükséges. A mikro légcsatornák miatt a termék nedves applikációhoz nem alkalmas. A Metamark Colour Change Visualiser

segítségével online megtervezheti járműdekorációit: www.metamark.co.uk/colour-change.

Anyag: Cylinder cast PVC fólia, 100 mm

Ragasztó: MetaScape, permanens, oldószerbázisú akril, légcsatornás

Hordozó: PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 135g/m
2

Élettartam (kültéri): fekete és fehér 8 év, színes 7 év, metál színek 5 év

Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet
 +10o

C, alkalmazási hőmérséklet 
-
30

o 
C - 

+
110

o
 C

Applikálás: száraz (nedves applikálás nem ajánlott!)

Felhasználás: járműcsomagolás, járműdekorációk, jelölések

cikkszám ragasztó
szélesség 

(mm)

hosszúság 

(m)

rendelési 

egység
ár (Ft/m2) ár (Ft/m)

MKCC-/1520-50 MetaScape 1520 50 méter 4.810 7.311

MKCC-/1520-50 MetaScape 1520 50 méter 4.810 7.311

MKCC-/1520-50 MetaScape 1520 50 méter 4.810 7.311

MKCC-/1520-50 MetaScape 1520 50 méter 4.810 7.311

Cikkszám és szín neve

színes fényes

fekete, fehér fényes

szín

fekete matt

metál
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Metamark MD5A-B MetaScape Blockout

Minőségi opak polymer fólia légcsatornás ragasztóval kiváló ár-érték arányban

Metamark MD5A-B egy minőségi kalanderezett, opak öntapadó polymer fólia latex, eco-solvent, solvent és UV nyomtatókhoz. 

MetaScape légcsatornás ragsztónak köszönhetően az applikálás során a levegő a mikro légcsatornákon kersztül távozik,

így méretesebb grafikák esetén is buborékmentes, és újrapozicionálható a média. A kiváló fólia, a ragasztó, és a hordozó

kombinációja, valamint a Metamark  összetéveszthetetlen felületének köszönhetően kiváló a nyomtathatósága, kimagasló a

mérettartása. A szürke pigmenteket tartalmazó oldószerbázisú ragasztó gondoskodik a magas opacitásról, így az alap színe

nem sejlik át. Metamark MD5 sorozat sík, és enyhén ívelt felületekre ajánlott. Csak száraz applikáláshoz alkalmas.

Metamark MD5 sorozat B1 tűzvédelmi minősítéssel rendelkezik az EN 13501-1 szabvány előírása szerint.

Anyag: polymer PVC fólia, 70 mm

Ragasztó: MetaScape, permanens, oldószerbázisú akril, légcsatornás, szürke

Hordozó: PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140g/m
2

Élettartam (kültéri): 7 év nyomatlanul

Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet
 +

5
o
C, alkalmazási hőmérséklet 

-
30

o 
C - 

+
110

o
 C

Lamináló: MetaGuard UV 705 Gloss, MetaGuard 702 Matt

Applikálás: száraz (nedves applikálás nem ajánlott!)

Felhasználás: közepes és rövidtávú járműfeliratok, tartós kültéri reklámtáblák, igényes promóciók, 

üzletdekorációk, felülragasztások

cikkszám szín ragasztó
szélesség 

(mm)

hosszúság 

(m)

rendelési 

egység
ár (Ft/m2) ár (Ft/tek)

MKMD5AB/1050-50 fehér, fényes MetaScape szürke 1050 50 tekercs 1.366 71.715

MKMD5AB/1370-25 fehér, fényes MetaScape szürke 1370 25 tekercs 1.366 46.786

MKMD5AB/1370-50 fehér, fényes MetaScape szürke 1370 50 tekercs 1.366 93.571

MKMD5AB/1600-25 fehér, fényes MetaScape szürke 1600 25 tekercs 1.366 54.640

MKMD5AB/1600-50 fehér, fényes MetaScape szürke 1600 50 tekercs 1.366 109.280

Metamark MD5

Minőségi polymer fólia kiváló ár-érték arányban

Metamark MD5 egy minőségi, kalanderezett öntapadó polymer fólia latex, eco-solvent, solvent és UV nyomtatáshoz. A kiváló 

fólia, a ragasztó, és a hordozó kombinációja, valamint a Metamark összetéveszthetetlen felületének köszönhetően kiváló a

nyomtathatósága, kimagasló a mérettartása. Metamark MD5 sorozat sík és enyhén ívelt felületekre ajánlott. Páratlan

ragasztótulajdonságainak köszönhetően száraz és nedves applikációhoz is alkalmas.

Metamark MD5 sorozat B1 tűzvédelmi minősítéssel rendelkezik az EN 13501-1 szabvány előírása szerint.

Anyag: polymer PVC fólia, 70 mm

Ragasztó: permanens, oldószerbázisú akril

Hordozó: PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140g/m
2

Élettartam (kültéri): 7 év nyomatlanul

Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet
 +

5
o
C, alkalmazási hőmérséklet 

-
30

o 
C - 

+
110

o
 C

Lamináló: MetaGuard UV 705 Gloss, MetaGuard 702 Matt

MetaGuard 700 sorozat, MetaGuard Decor sorozat

Applikálás: száraz, nedves

Felhasználás: közepes és rövidtávú járműfeliratok, tartós kültéri reklámtáblák, igényes promóciók, üzletdekorációk

cikkszám szín ragasztó
szélesség 

(mm)

hosszúság 

(m)

rendelési 

egység
ár (Ft/m2) ár (Ft/tek)

MKMD5/1050-50 fehér, fényes permanens 1050 50 tekercs 1.322 69.405

MKMD5/1370-25 fehér, fényes permanens 1370 25 tekercs 1.322 45.279

MKMD5/1370-50 fehér, fényes permanens 1370 50 tekercs 1.322 90.557

MKMD5/1600-25 fehér, fényes permanens 1600 25 tekercs 1.322 52.880

MKMD5/1600-50 fehér, fényes permanens 1600 50 tekercs 1.322 105.760
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Metamark MD5-B Blockout

Minőségi opak polymer fólia szürke ragasztóval kiváló ár-érték arányban

Metamark MD5-B egy minőségi, opak kalanderezett öntapadó polymer fólia latex, eco-solvent, solvent és UV nyomtatáshoz.

A kiváló fólia, a ragasztó, és a hordozó kombinációja, valamint a Metamark összetéveszthetetlen felületének köszönhetően

kiváló a nyomtathatósága, kimagasló a mérettartása. A szürke pigmenteket tartalmazó oldószerbázisú ragasztó gondoskodik 

a magas opacitásról, így az alap színe nem tűnik át.  Metamark MD5 sorozat sík és enyhén ívelt felületekre ajánlott. Páratlan

ragsztótulajdonságainak köszönhetően száraz és nedves applikációhoz is alkalmas.

Metamark MD5 sorozat B1 tűzvédelmi minősítéssel rendelkezik az EN 13501-1 szabvány előírása szerint.

Anyag: polymer PVC fólia, 70 mm

Ragasztó: permanens, oldószerbázisú akril, szürke

Hordozó: PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140g/m
2

Élettartam (kültéri): 7 év nyomatlanul

Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet
 +

5
o
C, alkalmazási hőmérséklet 

-
30

o 
C - 

+
110

o
 C

Lamináló: MetaGuard UV 705 Gloss, MetaGuard 702 Matt

MetaGuard 700 sorozat, MetaGuard Decor sorozat

Applikálás: száraz, nedves

Felhasználás: közepes és rövidtávú járműfeliratok, tartós kültéri reklámtáblák, igényes promóciók, 

üzletdekorációk, felülragasztások

cikkszám szín ragasztó
szélesség 

(mm)

hosszúság 

(m)

rendelési 

egység
ár (Ft/m2) ár (Ft/tek)

MKMD5B/1050-50 fehér, fényes permanens szürke 1050 50 tekercs 1.388 72.870

MKMD5B/1370-25 fehér, fényes permanens szürke 1370 25 tekercs 1.388 47.539

MKMD5B/1370-50 fehér, fényes permanens szürke 1370 50 tekercs 1.388 95.078

MKMD5B/1600-25 fehér, fényes permanens szürke 1600 25 tekercs 1.388 55.520

MKMD5B/1600-50 fehér, fényes permanens szürke 1600 50 tekercs 1.388 111.040

Metamark MD5-HB HighTack Blockout

Minőségi HighTack opak polymer fólia szürke ragasztóval kiváló ár-érték arányban

Metamark MD5-B egy minőségi, opak, kalanderezett, nagyon erős tapadású (HighTack) ragasztójú öntapadó polymer fólia,

melyet kifejezetten bonyolult és apoláris felületekhez (PE, PP, beső falfelületek) fejlesztettek ki. A szürke pigmenteket

tartalmazó oldószerbázisú ragasztó kiváló opacitást biztosít, így az alapot lefedi. Metamark MD5-HB latex, eco-solvent, solvent,

és UV nyomtatáshoz egyaránt alkalmas. A legtöbb emulzióval kezelt beltéri falfelület, mely sima és nem porózus, alkalmas 

a fólia fogadására, azonban a falfestékben lévő adalékok, már az alacsony latex és VOC-tartalommal rendelkező festékek is

drasztikusan csökkenthetik az elérhető kötési szilárdsági értékeket.

Metamark MD5 sorozat B1 tűzvédelmi minősítéssel rendelkezik az EN 13501-1 szabvány előírása szerint.

Anyag: polymer PVC fólia, 70 mm

Ragasztó: HighTack extra permanens, oldószerbázisú akril, szürke

Hordozó: PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140g/m
2

Élettartam (kültéri): 7 év nyomatlanul

Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet
 +

5
o
C, alkalmazási hőmérséklet 

-
30

o 
C - 

+
110

o
 C

Lamináló: MetaGuard UV 705 Gloss, MetaGuard 702 Matt

MetaGuard 700 sorozat, MetaGuard Decor sorozat

Felhasználás: bonyolult, durva, érdes, apoláris felületek (PP, PE, sima beltéri falak, porfestett felületek)

cikkszám szín ragasztó
szélesség 

(mm)

hosszúság 

(m)

rendelési 

egység
ár (Ft/m2) ár (Ft/tek)

MKMD5HB/1370-25 fehér, fényes extra permanens szürke 1370 25 tekercs 1.912 65.486

MKMD5HB/1600-25 fehér, fényes extra permanens szürke 1600 25 tekercs 1.912 76.480
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Metamark MDT Translucent

Minőségi translucent backlit polymer fólia nemes satin felülettel

Metamark MDT egy minőségi fényáteresztő, kalanderezett öntapadó polymer fólia nemes szatin felülettel, melyet backlit

alkalmazásokhoz fejlesztettek. A selyem felület gondoskodik a minimális tükröződésről, az egyenletes fényátersztésről, és 

optimális fényszórásról. A víztiszta ragasztónak köszönhetően a grafika nem módosul. Világító dobozokban, táblákon, kül-,

és beltérben alkalmazva latex, eco-solvent, solvent és UV nyomtatással is egyaránt magas színerejű nyomatokat kapunk.

Metamark MD5 sorozat B1 tűzvédelmi minősítéssel rendelkezik az EN 13501-1 szabvány előírása szerint.

Anyag: polymer PVC fólia, 80 mm, fehér, satin, translucent

Ragasztó: permanens, oldószerbázisú akril, víztiszta

Hordozó: PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140g/m
2

Élettartam (kültéri): 5 év nyomatlanul

Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet
 +

5
o
C, alkalmazási hőmérséklet 

-
30

o 
C - 

+
110

o
 C

Fényáteresztés: 38%-os fényáteresztés

Lamináló: MetaGuard UV 702 Matt, MetaGuard 703 Satin

Felhasználás: világító dobozok, táblák, ablakdekorációk, citylightok

cikkszám szín ragasztó nyomtatási oldal
szélesség 

(mm)

hosszúság 

(m)

rendelési 

egység
ár (Ft/m2) ár (Ft/tek)

MKMDT/1370-50
fehér, satin, 

translucent
permanens, víztiszta külső 1370 50 tekercs 1.759 120.492

Metamark MetaGuard UV700 sorozat

Minőségi polymer lamináló fólia 

MetaGuard UV700 öntapadó kalanderezett polymer laminálófólia UV-elnyelő ragasztó réteggel, mely kül-, és beltéren 

egyaránt használható. A nyomatok hosszantartó formatartására, védelmére, kopásállóságára fejlesztettek ki. A speciális 

összetételű oldószerbázisú ragasztót magas tapadás jellemzi az alacsony energiájú UV nyomatokhoz, így elkerülve az

ezüstöződést. Metamark MD5 sorozathoz alkották meg, így sima és enyhén ívelt felületek laminálására használható.

MetaGuard UV700 sorozat B1 tűzvédelmi minősítéssel rendelkezik az EN 13501-1 szabvány előírása szerint.

Anyag: polymer PVC fólia, 70 mm

Ragasztó: permanens, oldószerbázisú akril, UV-abszorbens ragasztó

Hordozó: kraft, 140g/m
2

Élettartam (kültéri): 7 év

Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet
 +

5
o
C, alkalmazási hőmérséklet 

-
30

o 
C - 

+
110

o
 C

Felhasználás: UV-nyomatok védelme, kiváló védelem képeknek, displayeknek, járműfeliratoknak sima és enyhén

ívelt felületeken

cikkszám szín ragasztó
szélesség 

(mm)

hosszúság 

(m)

rendelési 

egység
ár (Ft/m2) ár (Ft/tek)

MKMG705GUV/1050-50 fényes permanens 1050 50 tekercs 1.442 75.705

MKMG705GUV/1370-25 fényes permanens 1370 25 tekercs 1.442 49.389

MKMG705GUV/1370-50 fényes permanens 1370 50 tekercs 1.442 98.777

MKMG705GUV/1600-25 fényes permanens 1600 25 tekercs 1.442 57.680

MKMG705GUV/1600-50 fényes permanens 1600 50 tekercs 1.442 115.360

MKMG702MUV/1050-50 matt permanens 1050 50 tekercs 1.442 75.705

MKMG702MUV/1370-25 matt permanens 1370 25 tekercs 1.442 49.389

MKMG702MUV/1370-50 matt permanens 1370 50 tekercs 1.442 98.777

MKMG702MUV/1600-25 matt permanens 1600 25 tekercs 1.442 57.680

MKMG702MUV/1600-50 matt permanens 1600 50 tekercs 1.442 115.360
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Metamark DecorMark MetaWalk

Canvas prégelésű prémium padlófólia légcsatornás ragasztóval, R10

Metamark MetaWalk a DecorMark sorozatból egy vászon felületű média, mely ideiglenes padlógrafikákra használható, sima, 

 jó állapotú padlózaton vagy rövidszálú szőnyegeken beltéri felhasználásra. Egytagú rendszer, laminálni nem szükséges,

mert felülete csúszásmentes, DIN 51130 szabvány szerint R10-es besorolású. Azonban a csúszásmentességet a nyomtatás

befolyásolhatja. Szakszerű felhasználás, és általános használat mellett 3-6 hónapos élettartammal számolhatunk. Élénk

nyomatkép, és színtelítettség és kiváló opacitás jellemzi. A 150mm fólia MetaScape légcsatornás ragasztóval lehetővé teszi 

az egyszerű applikációt. Solvent, eco-solvent, latex és UV festékkel nyomtatható.

Anyag: polymer PVC fólia, 150 mm, canvas struktúrával, fehér

Ragasztó: MetaScape, permanens, oldószerbázisú akril, légcsatornás

Hordozó: PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140g/m
2

Élettartam (beltéri): 6 hónap nyomatlanul padlógrafikaként

Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet
 +

5
o
C, alkalmazási hőmérséklet 

-
30

o 
C - 

+
110

o
 C

Lamináló: nem kell laminálni

Applikálás száraz (nedves applikálás nem ajánlott!)

Felhasználás: beltéri felhasználásra ajánlott, padlóreklám vásárokon, rendezvényeken, pályaudvarokon, reptereken,

bevásárlócentrumokban, üzletekben, POS, minden olyan helyen, ahol a magas karcállóság az elvárás

cikkszám szín ragasztó
szélesség 

(mm)

hosszúság 

(m)

rendelési 

egység
ár (Ft/m2) ár (Ft/tek)

MKMDMW/1370-30

fehér, 

struktúrált 1370 30 tekercs 3.369 138.466

A száraz cipőtalpra vonatkozó DIN 51130 szabvány szerinti értéket R9- R12 skálán kerül meghatározásra:

R9: sima felület- általános felhasználás (lakás, iroda, iskola, rendelő)

R10: csúszásmentes felület (fürdőszoba, raktár, garázs)

R11: fokozottan csúszásmentes (mosoda, tejüzem, hűtőkamra)

R12: maximális csúszásmentesség (húsfeldolgozó üzem, ipari konyha)

MetaScape, permanens

10  2020.10.27.



Metamark DecorMark WallArt

Polymer prémium falfólia légcsatornás ragasztóval, kül és beltérre

Metamark WallArt a DecorMark sorozatból ideális megoldást kínál a nyomtatható faldekorációkhoz, beleértve a szabadidős, 

kiskereskedelemi, lakberendezési alkalmazásokat, fokozva a fal dekorációs lehetőségeit. Az Artisan szövet mintája vonzó

megjelenést biztosít laminálás nélkül élénk nyomataival. A hagyományos textil vagy papír alapú társaihoz képest jobban

megtartja a színintenzitását az idő múlásával. SandTex és Artisan magas opacitású, mely megakadályozza az alap áttűnését.

A 150mm vastagságú PVC fólia MetaScape mikro légcsatornás ragasztóval lehetővé teszi az egyszerű applikációt. A WallArt

termékcsalád tagjai Solvent, eco-solvent, latex és UV nyomtatási eljárásokkal egyaránt nyomtatható.

Metamark DecorMark Wallart sorozat C-s1-d0 tűzvédelmi minősítéssel rendelkezik az EN 13501-1; EN 13823-2; EN 11925-2

szabvány előírásai szerint, ezáltal ideális választás nyilvános helyeken, múzeumokban, vásárokon, hotelekben, éttermekben.

Anyag: polymer PVC fólia, 150 mm, struktúrált, fehér

Metamark MD-WA-01 Artisan - vászon struktúra

Metamark MD-WA-02 SandTex - finom homok struktúra

Ragasztó: MetaScape, permanens, oldószerbázisú akril, légcsatornás

Hordozó: PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140g/m
2

Élettartam (kültéri): 7 év nyomatlanul

Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet
 +

5
o
C, alkalmazási hőmérséklet 

-
30

o 
C - 

+
110

o
 C

Lamináló: nem kell laminálni

Applikálás száraz (nedves applikálás nem ajánlott!)

Felhasználás: falgarfikák, faldekorációk kül- és beltérben; múzeumokban, vásárokon, hotelekben, éttermekben.

üzletekben, POS, minden olyan helyen, ahol a magas karcállóság az elvárás

cikkszám szín ragasztó
szélesség 

(mm)

hosszúság 

(m)

rendelési 

egység
ár (Ft/m2) ár (Ft/tek)

MKMDWA-01/1370-30 Artisan fehér MetaScape, permanens 1370 30 tekercs 2.642 108.586

MKMDWA-02/1370-30 SandTex fehér MetaScape, permanens 1370 30 tekercs 2.642 108.586
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Metamark MetaGuard Decor sorozat

Polymer prémium sturktúrált lamináló fólia kül és beltérre

Metamark MetaGuard Decor lamináló fóliái a strukturált felületnek köszönhetően rendkívül attraktívak. Artisan - vászon,

SandTex - finom homok, BrushStroke - ecsetvonás felületeivel Ön még egyedibbé teheti nyomatait. Rendkivül tartós

védelmet nyújt a Metamark digitális fóliáin. Ezek a nyugtató hatású falfóliák a forgalmas helyek grafikáinak nyújt védelmet a 

sérülések, karcolások ellen, továbbá elrejti a fal egyenetlenségeit, a növeli a nyomat színerejét, és rendkivül mérettartó.

Metamark MetaGuard Decor sorozat C tűzvédelmi minősítéssel rendelkezik az EN 13501-1 szabvány előírása szerint.

Anyag: polymer PVC fólia, 150 mm, struktúrált, transzparens

MetaGuard Decor Artisan - vászon struktúra

MetaGuard Decor SandTex - finom homok struktúra

MetaGuard Decor BrushStroke - ecsetvonás struktúra

Ragasztó: permanens, oldószerbázisú akril

Hordozó: PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140g/m
2

Élettartam (kültéri): 7 év 

Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet
 +

5
o
C, alkalmazási hőmérséklet 

-
30

o 
C - 

+
110

o
 C

Felhasználás: falgarfikák, faldekorációk kül- és beltéren, múzeumokban, vásárokon, hotelekben, éttermekben,

üzletekben, POS, minden olyan helyen, ahol a magas karcállóság az elvárás

Rendelési egység: 5 méterenként

cikkszám felület ragasztó
szélesség 

(mm)

hosszúság 

(m)

rendelési 

egység
ár (Ft/m2) ár (Ft/ 5 m)

MKMGW-01/1370-25 Artisan permanens 1370 25 5 méter 3.090 21.167

MKMGW-02/1370-25 SandTex permanens 1370 25 5 méter 3.090 21.167

MKMGW-03/1370-25 BrushStroke permanens 1370 25 5 méter 3.090 21.167
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Metamark M7 MetaScape sorozat

Minőségi, polymer hengerelt fólia mikro légcsatornás ragasztóval, akár 8 év élettartammal

A gyors, gondmentes felhasználáshoz a Metamark M7 MetaScape sorozat a tökéletes választás, hiszen az applikáció során a

levegő a mikro légcsatornákon keresztül távozik. Fóliái kontúrvágott járműgrafikákhoz, kirakatdekorációkhoz, vagy enyhén ívelt 

felületek hosszú távú grafikáihoz kiválóan alkalmasak. Oldószerbázisú permanens ragasztója, és optimalizált PE bevonatos

hordozója kiemelkedő teljesítményt nyújt kontúrvágás és továbbfeldolgozás esetén is. Az M7 sorozatban a népszerű vörös és

kék árnyalatok mellett a lenyűgöző kereskedelmi grafikákhoz nélkülözhetetlen, legújabb trendeket tükröző színek is jelen

vannak. Modern szürke tónusok, friss zöldek, életteli narancs árnyalatok, lila kombinációk és valódi metál felületek mind

megtalálhatóak a színskálán. A sorozat B tűzvédelmi minősítéssel rendelkezik az EN 13501 szabvány előírása szerint.

Anyag: polymer, hengerelt PVC fólia, 70 µm

Ragasztó: permanens, oldószerbázisú akril, transzparens, légcsatornás

Hordozó: PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140g/m
2

Élettartam (kültéri): 8 év fekete és fehér, 7 év standard színek, 5 év metál színek

Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet
 +

5
o
C, alkalmazási hőmérséklet 

-
30

o 
C - 

+
110

o
 C

Megjegyzés: A fehér fényes és fehér matt fóliák kék hordozópapírral rendelkeznek

Ragasztás: száraz (nedves applikálás nem ajánlott!)

Felhasználás: járműfeliratok, jelölések, ablakdekorációk, információs táblák, emblémák

cikkszám felület ragasztó
szélesség 

(mm)

hosszúság 

(m)

rendelési 

egység
ár (Ft/m2) ár (Ft/m)

MKM7A-xxx/1220-50 fehér, fekete MetaScape 1220 50 méter 2.653 3.237

MKM7A-xxx/1220-50 színes MetaScape 1220 50 méter 3.057 3.730

MKM7A-xxx/1220-50 metál MetaScape 1220 50 méter 3.122 3.809
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Metamark M7 sorozat

Minőségi, polymer hengerelt fólia, akár 8 év élettartammal

A Metamark M7 sorozat minőségi polymer hengerelt fóliái kontúrvágott járműgrafikákhoz, kirakat dekorációkhoz vagy enyhén

ívelt felületek hosszú távú grafikáihoz kiválóan alkalmasak. Oldószerbázisú permanens ragasztója és optimalizált Lay-Flat

hordozója kiemelkedő teljesítményt nyújt kontúrvágás és továbbfeldolgozás esetén, valamint lehetővé teszi a nedves appliká-

ciót. Az M7 sorozatban a népszerű vörös és kék árnyalatok mellett a lenyűgöző kereskedelmi grafikákhoz nélkülözhetetlen,

legújabb trendeket tükröző színek is jelen vannak. Modern szürke tónusok, friss zöldek, életteli narancs árnyalatok, lila

kombinációk és valódi metál felületek mind megtalálhatóak a színskálán. A sorozat B tűzvédelmi minősítéssel rendelkezik az

EN 13501 szabvány előírása szerint.

Anyag: polymer, hengerelt PVC fólia, 70 µm

Ragasztó: permanens, oldószerbázisú akril, transzparens

Hordozó: PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140g/m
2

Élettartam (kültéri): 8 év fekete és fehér, 7 év standard színek, 5 év metál színek

Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet
 +

5
o
C, alkalmazási hőmérséklet 

-
30

o 
C - 

+
110

o
 C

Megjegyzés: A fehér fényes és fehér matt fóliák kék hordozópapírral rendelkeznek

Ragasztás: száraz és nedves

Felhasználás: járműfeliratok, jelölések, ablakdekorációk, információs táblák, emblémák

cikkszám felület ragasztó
szélesség 

(mm)

hosszúság 

(m)

rendelési 

egység
ár (Ft/m2) ár (Ft/m)

MKM7-xxx/1220-50 fehér, fekete permanens 1220 50 méter 1.871 2.283

MKM7-xxx/1220-50 színes permanens 1220 50 méter 2.142 2.613

MKM7-xxx/1220-50 metál permanens 1220 50 méter 2.404 2.933
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MetamarkEtch Glass MetaScape Film

Minőségi légcsatornás polymer nyomtatható üvegdekorfóliák nagy felületekre

MetamarkEtch Glass Film sorozat fóliái polymer, hengerelt, savmart hatású fóliák, melyeket speciálisan a minőségi üvegde-

korációkhoz, -grafikákhoz fejesztettek ki. A gyors, gondmentes felhasználáshoz a MetaScape sorozat a tökéletes választás,

hiszen az applikáció során a levegő a mikro-légcsatornákon keresztül távozik. A CrystalEtch finom csillogást biztosít,

a SilverEtch olyan dekorációkhoz optimális, ahol fontos az opacitás, míg a DustedEtch jobb átláthatóságot kínál a finomabb

ablakgrafikákhoz. A prémium hordozópapír, és a permanens ragasztó kombinációja gyors, pontos vágást és feldolgozást

tesz lehetővé.  A sorozat B tűzvédelmi minősítéssel rendelkezik az EN 13501 szabvány előírása szerint.  Kiválóan nyomtat-

ható latex, eco-solvent, solvent és UV festékkel. Nedves applikációhoz nem alkalmas.

Anyag: polymer PVC fólia, 70 mm

Metamark CrystalEtch, kristályeffekt 57% fényáteresztés

Metamark DustedlEtch, tejüveg-effekt 88% fényáteresztés

Metamark SilverEtch, ezüstkristály-effekt 56% fényáteresztés

Ragasztó: MetaScape, permanens, oldószerbázisú akril, transzparens, légcsatornás

Hordozó: PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140g/m
2

Élettartam (kültéri): 7 év nyomatlanul

Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet
 +

5
o
C, alkalmazási hőmérséklet 

-
30

o 
C - 

+
110

o
 C

Applikálás száraz (nedves applikálás nem ajánlott!)

Felhasználás: finom és nagyméretű dekorációkoz ablakokra, üvegajtókra, tükrökre, egyéb üvegfelületekre

cikkszám ragasztó
szélesség 

(mm)

hosszúság 

(m)

rendelési 

egység
ár (Ft/m2) ár (Ft/m)

MKGLM7A-CR1220-50 1220 50 méter 2.235 2.727

MKGLM7A-CR1600-50 1600 50 méter 2.235 3.576

MKGLM7A-DE1220-50 1220 50 méter 2.235 2.727

MKGLM7A-DE1600-50 1600 50 méter 2.235 3.576

MKGLM7A-SE1220-50 1220 50 méter 2.235 2.727

MKGLM7A-SE1600-50 1600 50 méter 2.235 3.576

Metamark Opal Haze MetaScape

Nyomtatható minőségi, légcsatornás, polymer opál-üvegfólia nagy felületekre

Metamark Opal Haze egy polymer hengerelt fólia, amelyet kifejezetten a fehérebb, csillogás nélküli, savval maratott üveg-

hatás elérése érdekében fejlesztettek ki. A gyors, gondmentes felhasználáshoz a MetaScape sorozat a tökéletes választás, 

hiszen az applikáció során a levegő, a mikro-légcsatornákon keresztül távozik. A prémium hordozópapír és a permanens 

ragasztó kombinációja gyors, pontos vágást, és feldolgozást tesz lehetővé. Metamark Opal Haze MetaScape fólia 

B tűzvédelmi minősítéssel rendelkezik az EN 13501 szabvány előírása szerint. Kiválóan nyomtatható latex, eco-solvent, 

solvent és UV festékkel. Nedves applikációhoz nem ajánlott.

Anyag: polymer PVC fólia, 80 mm 75% fényáteresztés

Ragasztó: MetaScape, oldószerbázisú akril, premanens, transparens, légcsatornás

Hordozó: struktúrált PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140g/m
2

Élettartam (kültéri): 7 év nyomatlanul

Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet
 +

5
o
C, alkalmazási hőmérséklet 

-
30

o 
C - 

+
110

o
 C

Applikálás száraz (nedves applikálás nem ajánlott!)

Felhasználás: finom és nagyméretű dekorációkoz ablakokra, üvegajtókra, tükrökre, egyéb üvegfelületekre

cikkszám ragasztó
szélesség 

(mm)

hosszúság 

(m)

rendelési 

egység
ár (Ft/m2) ár (Ft/m)

szín

Crystal, kristályeffekt

MetaScape, 

permanens

Dusted, tejüveg-effekt

MetaScape, 

permanens

Silver, ezüstkristály-effekt

MetaScape, 

permanens

szín

Opal Haze, opálüveg-effekt
MetaScape 

permanens
2.727MKGLM7A-OH1220-50 1220 50 méter 2.235
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MetamarkEtch Glass Film

Minőségi polymer nyomtatható üvegdekorfóliák nagy felületekre

MetamarkEtch Glass Film sorozat fóliái polymer hengerelt savmart hatású fóiák, melyeket speciálisan a minőségi üvegdeko-

rációkhoz, -grafikákhoz fejesztettek ki. CrystalEtch finom csillogást biztosít, a SilverEtch olyan dekorációkhoz optimális, ahol 

fontos az opacitás, míg a DustedEtch jobb átláthatóságot kínál a finomabb ablakgrafikákhoz. A prémium hordozópapír és a 

permanens ragasztó kombinációja gyors, pontos vágást, és feldolgozást tesz lehetővé.  A sorozat B tűzvédelmi minősítéssel

rendelkezik az EN 13501 szabvány előírása szerint. Nedves applikációhoz alkalmas.

Kiválóan nyomtatható latex, eco-solvent, solvent és UV festékkel.

Anyag: polymer PVC fólia, 70 mm

Metamark CrystalEtch, kristályeffekt 57% fényáteresztés

Metamark DustedlEtch, tejüveg-effekt 88% fényáteresztés

Metamark SilverEtch, ezüstkristály-effekt 56% fényáteresztés

Ragasztó: permanens, oldószerbázisú akril

Hordozó: PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140g/m
2

Élettartam (kültéri): 7 év nyomatlanul

Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet
 +

5
o
C, alkalmazási hőmérséklet 

-
30

o 
C - 

+
110

o
 C

Applikálás száraz és nedves

Felhasználás: finom, és nagyméretű dekorációkoz ablakokra, üvegajtókra, tükrökre, egyéb üvegfelületekre

cikkszám ragasztó
szélesség 

(mm)

hosszúság 

(m)

rendelési 

egység
ár (Ft/m2) ár (Ft/m)

MKGLM7-CR1220-50 1220 50 méter 1.687 2.058

MKGLM7-CR1600-50 1600 50 méter 1.687 2.699

MKGLM7-DE1220-50 1220 50 méter 1.687 2.058

MKGLM7-DE1600-50 1600 50 méter 1.687 2.699

MKGLM7-SE1220-50 1220 50 méter 1.687 2.058

MKGLM7-SE1600-50 1600 50 méter 1.687 2.699

Metamark Opal Haze

Nyomtatható minőségi polymer opálüveg hatású dekorfólia

Metamark Opal Haze egy polymer hengerelt fólia, amelyet kifejezetten a fehérebb, csillogás nélküli, savval maratott 

üveghatás elérése érdekében fejlesztettek ki. A prémium hordozópapír és a permanens ragasztó kombinációja gyors, pontos

vágást, és feldolgozást tesz lehetővé. Metamark Opal Haze B tűzvédelmi minősítéssel rendelkezik az EN 13501 szabvány 

előírása szerint. Nedves applikációhoz alkalmas. Kiválóan nyomtatható latex, eco-solvent, solvent és UV festékkel.

Anyag: polymer PVC fólia, 80 mm 75% fényáteresztés

Ragasztó: permanens, oldószerbázisú akril

Hordozó: PE réteggel bevont, Lay-Flat kraft, 140g/m
2

Élettartam (kültéri): 7 év nyomatlanul

Hőmérséklet: minimum applikálási hőmérséklet
 +

5
o
C, alkalmazási hőmérséklet 

-
30

o 
C - 

+
110

o
 C

Applikálás száraz és nedves

Felhasználás: finom és nagyméretű dekorációkoz ablakokra, üvegajtókra, tükrökre, egyéb üvegfelületekre

cikkszám ragasztó
szélesség 

(mm)

hosszúság 

(m)

rendelési 

egység
ár (Ft/m2) ár (Ft/m)

MKGLM7-OH1220-50 1220 50 méter 1.687 2.058

MKGLM7-OH1600-50 1600 50 méter 1.687 2.699

Silver, ezüstkristály-effekt

szín

Crystal, kristályeffekt

Dusted, tejüveg-effekt permanens

permanens

szín

Opal Haze, opálüveg-effekt permanens

permanens
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Metamark Surface Cleaner

Minőségi felülettisztító járműcsomagoláshoz, üveghez

A legjobb egylépcsős tisztítószer: eltünteni a zsírt, olajat, szilikont, lerakódásokat. Tiszta

felületet hagy maga után, mely kész a vinylfólia fogadásra. Tiszta, szöszmentes kendőt

alakalmazzon. Kérjük, vegye figyelembe a használati útmutatót!

1 literes szóróflakonban szállítjuk, darabra vásárolható.

cikkszám mennyiség flakon/ karton

MKSFCLEANER/1L 1liter 12

Metamark Adhesive Remover

Minőségi ragasztó, és utcai szennyeződés eltávolító (1 liter)

Metamark Adhesive Remover a hatásos ragasztómaradvány eltávolítás mellett eltünteti a zsíros, 

olajos, kátrányos utcai szennyeződéseket is. Eltüntet minden olyan szennyeződést, mely

befolyásolja a fólia tapadását. Oldószerbázisú ragasztómaradványok eltüntesére is kiválóan

alkalmas. A tökéletes felület elérése, valammint a fólia élettartamának maximálása érdekében

Metamark Surface Cleaner használata után ajánlott az alkalmazása. Tiszta, szöszmentes kendőt.

alkalmazzon. Kérjük, vegye figyelembe a használati útmutatót!

1 literes szóróflakonban szállítjuk.

cikkszám mennyiség flakon/ karton

MKADHREMOVER/1L 1liter 12

Metamark Squeeguee Hard Purple

Kedvező árú kemény simító filcbevonat nélkül, mindennapos használatra

Metamark Squeeguee Hard Purple kemény műanyag simító mindennapos használatra.

Sima és enyhén ívet felületekre tervezték. Ez kiváló ár-érték arányú eszköz nap mint nap a

segítségére lesz.

cikkszám szélesség (mm) db/ karton ár (Ft/db)

MKSQUEE/HARD 100 50 576

Metamark Guard Knife

Speciális kés teflon bevonattal

MetamarkGuard Knife lehetővé teszi a vinyl egyszerű, és biztonságos vágását.

Speciális teflonbevonata megakadályozza az alap sérülését, és a fóliához ragadását.

cikkszám ár (Ft/db)

MKGUARDKNIFE 8.130

Metamark Magnets

Erős tapadású mágnes kényelmes fogóval

"Must have" mágnesek járműdekorációnál: erősek, nem tapadnak a ragasztóhoz. Gömbölyített 

fogantyúvégekkel ellátottak a műanyagbevonatúak a mágnesek, ezért nem karcolnak.

cikkszám átmérő (mm) db/ szett ár (Ft/szett)

MKSMAGNETS 43 2 6.294

ár (Ft/flakon)

11.020

ár (Ft/flakon)

4122

csomagolási egység

flakon

csomagolási egység

szett

csomagolási egység

flakon

csomagolási egység

darab

17  2020.10.27.



Jegyzetek:

18  2020.10.27.



 


