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PET 250
DATASHEET

PRODUCT DESCRIPTION:  

PET 250 is a transparent, glossy backlite film. Product allows to illuminate front-print posters from behind.                                                                  
PET 250 is dedicated only for UV and latex printers.

PRODUCT STRUCTURE: 

250 mic, transparent, glossy PET film
SURFACE: transparent

RANGE OF APPLICATION:PET 250, THANKS TO ITS HIGH THICKNESS CAN BE USED AS A VERY EFFECTIVE SAFETY BARRIER.

PHYSICAL FEATURES:

STANDARD NO. VALUE

Thickness

grammage Internal method 350 g/m2 (±5%)

Tensile Strength MD asTM d 882 17 dan/mm²

Elongation at Break MD asTM d 882 190%

Gardner Haze asTM d1003 30%

Roughness Internal method ra 40 nm

rz 950 nm

Thermal Shrinkage Internal method 1.1% [Md]

0.4% [cd]

Durability 150°C, 30min indoor 1 years (unprinted)

Shelf Life 2 years (in original packaging, at 20 oc and 50% relative humidity)



Okres trwałOści

Dane dotyczą ekspozycji pionowej niezadrukowanego/ nieprzetworzonego produktu. Trwałość zewnętrzna odnosi się do klimatu umiarko-
wanego Europy Środkowej. Jeśli produkt jest narażony na działanie ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak silne nasłonecznienie, wysoka
wilgotność lub intensywne promieniowanie UV może ulegać przyspieszonej degradacji. Folia PVC może również ulegać osłabieniu w obszarach o 
znacznym stopniu zanieczyszczenia i regionach położonych na znacznych wysokościach.

PrzechOwywanie i Przetwarzanie

Zalecane warunki przechowywania: 50% wilgotności względnej, 20 ° C, w oryginalnym opakowaniu.

Klient powinien zawsze przechowywać rolki wraz z etykietą, zawierającą informacje o rodzaju produktu, wymiarach rolki i numerze partii.

Wszelkie skargi i wnioski reklamacyjne są przyjmowane wyłącznie wraz z informacją o numerze partii. 

Podczas okresu przechowywania krawędzie monomerowej folii PVC mogą ulegać procesowi kurczenia.  

 W celu uzyskania wysokiej jakości wydruków/dobrych wyników przetwarzania zalecamy zaaklimatyzować rolki w pomieszczeniu, w któ-
rym zostaną one zadrukowane/przetworzone na min. 24 godziny przed zadrukowaniem/przetwarzaniem. Duże wahania temperatury i wilgotności 
pomiędzy pomieszczeniem oraz materiałem mają wpływ na zjawisko falowania materiału i jakość druku. 

Jeśli materiał został zadrukowany, atrament musi być całkowicie suchy przed dalszą obróbką materiału np. laminowaniem lub aplikacją. 
Pozostałości rozpuszczalników mogą wywołać zmianę charakterystyki produktu. Powierzchnia na którą aplikowany jest produkt musi być wolna  
od kurzu, tłuszczu, smaru i innych substancji, które mogą negatywnie wpływać na siłę adhezji materiału do tej powierzchni.

materiał odpowiada w pełni jego potrzebom. Zalecamy klientom przeprowadzenie własnych testów przed każdą aplikacją.

DURABILITY
The data concerns vertical surface exposure of an unprinted/unprocessed film. The outdoor durability relates to the temperate climate

of Middle Europe. If the film is exposed to extreme weather conditions, such as austere insolation, high UV radiation or humidity it may undergo 
accelerated deterioration. PVc film may also weaken in greatly contaminated areas and regions of high altitude.

HANDLING & PROCESSING
recommended storage conditions: 50% of relative humidity, 20 oc, in original packaging.
customer should always store rolls together with label which consist information about type of product, dimensions of roll and batch number.

 any claims or requests will not be accepted without information about batch number.
 during storage time shrinking of the edges of monomeric PVc film could be noticed.

To obtain good print quality/good processing results we recommend acclimatize rolls in printing/processing room min. 24 hour before
printing/processing. Large fluctuations in temperature and humidity between the room and the material have an impact on flatness and printability
of material.

If printed, the ink must be perfectly dry before further processing e.g laminating or application. features of products could be changed
by the residuals solvents. The surface on which product is applied must be free of dust, grease, lubricant and any other substances which may hinder the 
film from adhesion.




