GLUE VISION - Stick with us!!!
Innovatieve GLUE VISION stickers zijn eenvoudig te monteren en
hebben een hoge printkwaliteit. GLUE VISION worden voornamelijk
gebruikt voor tijdelijke promotionele acties of decoratieve
doeleinden.
BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN:
- Gegarandeerd door iedereen strak en glad te plakken
- Lange levensduur
- Gemakkelijk te verwijderen
- Herbruikbaar
- Leesbaar van de buitenkant, binnenkant of beide zijden afhankelijk van het ontwerp
- Veel verschillende ontwerpmogelijkheden
* eventuele lijmresten die na de verwijdering van de GLUE VISION achter blijven,
kunnen gemakkelijk met water verwijderd worden.

PRODUCTIE PROCES
GLUE VISION is voorzien van een speciale zelfklevende
lijmlaagstructuur, welke de sticker van bijzondere bovenstaande
eigenschappen voorziet.
FORMAAT
Verschillende formaten mogelijk tot een grootte van ca. 1380 x 980 mm

ook spiegelverkeerd verkrijgbaar

GEBRUIKSHANDLEIDING:
Aanbrengen:
1. Verwijder de beschermfolie van de GLUE VISION sticker
2. Breng de GLUE VISION aan op een schone ondergrond
3. Wrijf de sticker glad
Verwijderen en hergebruiken:
1. Verwijder GLUE VISION sticker van de ondergrond
2. Plaats de sticker terug op de beschermfolie
3. Verwijder eventuele lijmresten van de ondergrond
4. Gebruik GLUE VISION weer voor de volgende actie
OPSLAG:
GLUE VISIONS zijn - zonder merkbaar verlies van kleefkracht tenminste één jaar houdbaar indien het op de juiste wijze
opgeslagen wordt. Een juiste opslag houdt in dat de GLUE VISION:
- Aan de plakzijde bedekt is met een beschermfolie
- Vlak is opgeslagen (niet gerold)
- In een droge, donkere ruimte, op kamertemperatuur bewaard
wordt.
Let op: GLUE VISION is expliciet ontworpen voor gebruik op (binnen)ramen en getest
voor lange termijngebruik. Indien het product op andere gladde oppervlakken kan
worden geïnstalleerd, zijn er geen empirische gegevens om te bepalen hoe goed en hoe
lang ze vast te houden. BVH Display BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt
aan andere materialen. Toepassing voor gebruik op andere ondergronden dan glas is
voor eigen risico.

BVH Display
Galileïstraat 43 - Lichtenvoorde - Tel +31(0)544 37 12 32

