
Muramour Lisse:
debelina 300gsm 
papirnati nosilec
tekstura je gladka
odporna na praske
odlična kakovost tiska
certifikat negorljivosti

OPIS

CERTIFIKAT NEGORLJIVOSTI
Euro klasifikacija: Euro Class B
UK Building Regs: Class O & BS476 Class1

SPECIFIKACIJE
Sestava: PVC premazni papir
Površina: Lisse
Teža: 300gsm
Širina: 1300mm
Bledenje barve pri izpostavljanju svetlobi: (7 od 8 BSEN20105)
Vrednost LRV:  37

TISK
Solvent
Eco Solvent
UV Tisk

Primerno za      zgoraj navedeni tisk. Visoka brilijantnost, fotorealističen tisk in hiter                                          čas sušenja.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Muramour Digital Tapete so odporne na praske in popolnoma pralne. 
Za daljšo obstojnost priporočamo apliciranje tekoče laminacije.

APLICIRANJE

Gladka tekstura naredi neverjeten vtis. Iz dolgočasnega prostora naredi središče pozornosti. Ostre podobe
in živahne barve naredijo material idealen za visoka prometna mesta, ki morajo izstopati ter nuditi jasne in glasne  
slike.

Priporočljivo lepilo za foto tapete je Murabond Light (na zalogi).                                  Več si lahko preberete v navodilih za apliciranje. 
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Muramour Sable:
debelina 300gsm 
papirnati nosilec
tekstura je kot pesek
odporna na praske
odlična kakovost tiska
certifikat negorljivosti

OPIS

CERTIFIKAT NEGORLJIVOSTI
Euro klasifikacija: Euro Class B
UK Building Regs: Class O & BS476 Class1

SPECIFIKACIJE
Sestava: PVC premazni papir
Površina: Sable
Teža: 300gsm
Širina: 1300mm
Bledenje barve pri izpostavljanju svetlobi: (7 od 8 BSEN20105)
Vrednost LRV: 37

TISK
Solvent
Eco Solvent
UV Tisk

Primerno za      zgoraj navedeni tisk. Visoka brilijantnost, fotorealističen tisk in hiter                                          čas sušenja.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Muramour Digital Tapete so odporne na praske in popolnoma pralne. 
Za daljšo obstojnost priporočamo apliciranje tekoče laminacije.

APLICIRANJE

Fina tekstura, ki je na otip kot pesek, naredi sliko mehkejšo. Idealno za prostore, ki potrebujejo nekaj za 
boljše in prijetnejše vzdušje.
Barve naredi mehke in lepe, s kančkom prefinjenosti.

Priporočljivo lepilo za foto tapete je Murabond Light (na zalogi).                                    Več si lahko preberete v navodilih za apliciranje.  
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Muramour Lin
debelina 300gsm 
papirnati nosilec
tekstura je kot lan
odporna na praske
odlična kakovost tiska
certifikat negorljivosti

OPIS

CERTIFIKAT NEGORLJIVOSTI
Euro klasifikacija: Euro Class B
UK Building Regs: Class O & BS476 Class1

SPECIFIKACIJE
Sestava: PVC premazni papir
Površina: Linen
Teža: 300gsm
Širina: 1300mm
Bledenje barve pri izpostavljanu svetlobi: (7 od 8 BSEN20105)
Vrednost LRV: 37

TISK
Solvent
Eco Solvent
UV Tisk

Primerno za      zgoraj navedeni tisk. Visoka brilijantnost, fotorealističen tisk in hiter                                          čas sušenja.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Muramour Digital Tapete so odporne na praske in popolnoma pralne. 
Za daljšo obstojnost priporočamo apliciranje tekoče laminacije.

APLICIRANJE

Odlična izbira za notranji prostor oziroma velika javna področja saj bo prostoru dala eleganco ter moderen
videz. Fina tekstura nam omogoča kakovosten tisk  ter poudari bogate odtenke barve s katerimi lahko do popolnosti  
preoblečemo prostor.

Priporočljivo lepilo za foto tapete je Murabond Light (na zalogi).                                  Več si lahko preberete v navodilih za apliciranje. 
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