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Realces gerados pelo
Conform Chrome Red

Conform Chrome da Avery Dennison
Um visual cromado autêntico combinado
a uma aplicação rápida e simples.

Brilho como nunca visto! Adicione
detalhes cromados especiais em
preto, dourado, azul, vermelho ou
prateado com o filme Conform
Chrome da Avery Dennison.
Diferencie seus trabalhos com um
acabamento cromado incrível.

Realce no retrovisor com o
Conform Chrome Gold

Seus clientes ficarão impressionados com o efeito que o
Conform Chrome da Avery Dennison pode criar em todos
os tipos de veículos.

principais benefícios:

O acabamento espelhado em preto, dourado, azul,
vermelho ou prateado dá uma real aparência cromada que
normalmente seria de muito difícil aplicação.
Com a conformabilidade e a facilidade de aplicação deste
filme, você será capaz de criar um acabamento cromado/
espelhado em qualquer superfície, mesmo as mais
complexas. A aplicação fica muito mais fácil e rápida com
a tecnologia Easy Apply RS, que permite reposicionar
e deslizar o filme sobre a superfície bem como a fácil
remoção de bolhas, economizando um tempo valioso no
momento da instalação.

>>Destaca detalhes de acabamento, valorizando o veículo.

Conform Chrome Black
SF 100-196-S

Conform Chrome Blue
SF 100-256-S

>>Acabamento cromado/espelhado de alto brilho.

>>Easy Apply RS facilita e economiza tempo na instalação.
>>Extremamente conformável - permite instalação em
superfícies com curvas complexas.
>>Durabilidade de até 2,5 anos em aplicações verticais.
>>Boa resistência à luz UV, à temperatura, à umidade e à
salinidade.

Conform Chrome Gold
SF 100-604-S

Conform Chrome Red
SF 100-474-S

Conform Chrome Silver
SF 100-843-S
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Filme para Envelopamento Conform Chrome
Características

Benefícios

Vantagens

Conformabilidade

Aplicação em curvas simples ou compostas

Pouco ou nenhum recorte
necessário para moldar

Easy Apply RS

Fácil aplicação. Canais de escape de ar e adesivo
reposicionável garantem uma aplicação rápida e
livre de bolhas

Economiza tempo de instalação

Complementar a linha
de produtos para
envelopamento automotivo

Combine com os filmes da linha Supreme
Wrapping Filme e MPI 1005 Supercast

Acabamento premium para seus
trabalhos

Removabilidade
em longo prazo

Adere a superfícies pintadas e a outros
substratos sem deixar resíduos de adesivos na
sua remoção

Pode ser aplicado em vários tipos
de superfícies

Informações sobre o produto
Tipo de filme

Filme de 0,142 mm com acabamento cromado

Adesivo

Permanente, acrílico transparente, removível em longo prazo

Medidas
disponíveis

Rolos de 1,22 x 22,8 m

Durabilidade

Até 2,5 anos em aplicações verticais (consulte a ficha técnica do produto)

Realce no retrovisor com o
Conform Chrome Blue

Realces gerados pelo
Conform Chrome Silver

As cores apresentadas estão reproduzidas digitalmente.
Para uma reprodução real das cores, entre em contato com um representante de vendas da Avery Dennison.

Antes da instalação, certifique-se de que a aplicação deste produto está de acordo com as leis e regulamentações de trânsito
locais. Os usuários devem assumir os riscos e as implicações legais inerentes à aplicação.
Aplicações:

Detalhes em frotas, veículos, motocicletas, arquitetônicas e decorativas.
Todas as declarações, informações técnicas e recomendações sobre produtos AVERY DENNISON são baseadas em testes que acreditamos ser
confiáveis, mas sem garantia. Todos os produtos da Avery Dennison são vendidos com o entendimento de que o comprador, de forma independente,
determinou a adequação de tais produtos para seus propósitos. Para mais informações sobre os produtos e serviços da Avery Dennison, acesse nosso
site graphics.averydennison.com.br
©2015 Avery Dennison Corporation. Todos os direitos reservados. Avery Dennison® é uma marca registrada da Avery Dennison Corporation. Avery e marcas Avery Dennison, nomes de
produtos, designs e códigos ou programas são marcas registradas da Avery Dennison Corporation. Ford F-150 são marcas registradas da Ford Motor Company.
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