Perusohjeet yliteippaamiseen

Muista valita aina huolellisesti projektiisi sopiva materiaali. Seri-Decon asiakaspalvelu auttaa tarvittaessa valinnoissasi. Lisätietoa tuotteista löydät myös sd-verkkokaupasta www.seri-deco.fi ja vinkkejä tuotteiden valintaan Sd-blogista http://serideco.blogspot.fi/2015/06/onnistunut-mainosteippaus-osa-1.html#links.
Tämä ohje koskee Avery Dennison valuvinyylikalvojen käyttöä (MPI 1104 tulostusmateriaaleja ja Supreme Wrapping Film
SWF leikkuritarroja).
Mikäli tulostat yliteipattavat materiaalit, haluamme muistuttaa tulostimen kalibroinnin ja materiaalikohtaisten ICC-profiilien
huollon tärkeydestä. Samoilla asetuksilla on nimittäin mahdotonta saada tasalaatuista, tarkkaa ja värikylläistä kuvaa eri
vuodenaikoina sekä tulostinpäiden kunnosta ja materiaalin valmistuserästä johtuen.
Ennen laminointia huomioi tulostusvärien kuivumisaika. Liuotinpohjaisten tulosteiden tulee kuivua avoimena jopa 2 vrk
ennen kuin pinta voidaan laminoida. Muutoin tulosteen ja laminaatin väliin ilmaantuu ilmakuplia, sillä liuotinkaasujen haihtuminen on estynyt. Tämä kaasun vapautuminen heikentää myös tarraliiman kestävyyttä, jolloin teippaus voi myöhemmin
lähteä irtoamaan asennuspinnasta.
HP latex värejä ei virallisen tiedon mukaan tarvitse kuivattaa, joten tulosteet ovat heti asennettavissa tai laminoitavissa.
Asiakkaiden kokemusten mukaan HP Latex tuloste on kuitenkin helpommin laminoitavissa, mikäli materiaalin annetaan
ensin hieman hengähtää. Lisää vinkkejä tulostamiseen Sd-blogista http://serideco.blogspot.fi/2016/03/onnistunut-mainosteippaus-osa-2.html#links
Pesetä teipattava auto edeltävänä iltana. Tuo auto kuivumaan ja lämpenemään sisälle. Tämä on erittäin tärkeä seikka
kylminä vuodenaikoina. Pyyhi auto vielä huolellisesti aamulla uudelleen Avery Cleanerilla. Puhdistamisen jälkeen on erittäin
tärkeää, ettei asennuspintaan kosketa enää paljain sormin. Käytä siis koko ajan puuvillakäsineitä. Lisää vinkkejä asentamiseen Sd-blogista http://serideco.blogspot.fi/2016/04/onnistunut-mainosteippaus-osa-3.html#links.

Vinkkejä teippaamiseen

Käytä teippaamisessa vain laadukkaita työkaluja. Lue lisää ja tilaa tarvikkeet suoraan Sd-verkkokaupasta:
Avery Cleaner, Avery lastat, puuvillakäsine, katkoteräveitsi, lasermittari
ym tarpeellinen.

Huomioi autojen erilaiset muodot
ja pokkaukset jo teippauksen suunnitteluvaiheessa.
Kiinnitystekniikka on niihin kuitenkin täysin samanlainen.

Alkuvalmistelut, huolellinen pesu
sekä pinnan puhtaus ja kuivuus luovat kestävän teippauksen ja kannattavan projektin perustan! Puhdista
asennuspinnat vielä kertaalleen
asennusaamuna Avery Cleanerilla.
Huomioi erityisesti pokkaukset, ikkuna- ja ovireunat sekä yleiset likaiset alueet.
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Vedä materiaali pokkausten yli.
Kiinnitä suorat osuudet voimakkaasti lastoittamalla. Käy sitten pokkausten molemmat reunat sormin
läpi venyttämättä materiaalia. Käytä
aina puuvillakäsineitä ja kostuta
hanskanpää ensin saippuavedessä.

Lämmitä materiaali 45-55oC asteiseksi ja venytä materiaali ylivedettävään pokkaukseen.

Poista pienet ilmakuplat. Jälkilämmitä sitten venytetyt alueet 80-90oC
asteeseen. Tee tämä vaihe huolellisesti.

Valmista!

Työstä ensin syvin kohta. Pian sen
jälkeen jatka sisempiin pokkauksiin.
Käytä edelleen samaa lämpötilaa.
Käsittele lopuksi jäljellä oleva yliteippausmateriaali.

Mikäli haluat kehittää teippaamisen
kädentaitojasi, tutustu Seri-Decon
teippauskurssien valikoimaan sdverkkokaupassa.

Tarkasta riittävä lämpötila laserlämpömittarilla, jotta tarra kiinnittyy
kunnolla uuteen muotoonsa.

Oletko jo tutustunut Avery Dennisonin
Wrap Care hoitotuotteisiin?
● Vinyl Cleaner -puhdistusaine [AVECLEA2]
● Power Vinyl Cleaner - tehopuhdistusaine
[AVECLEA1]
● Avery Sealant -suoja-aine [AVECLEA3]
Lisää tarrapintojen hoidosta Sd-blogista
http://serideco.blogspot.fi/2016/05/onnistunut-mainosteippaus-osa-4.html#links

Lisätietoa
Avery Dennisonin tuotteista, tarrapintojen käsittelystä sekä teippauskoulutuksista
Seri-Deco Oy
• Verkkokauppa: www.seri-deco.fi
• Sd-blogi: www.serideco.blogspot.fi
• Seri-Decon asiakaspalvelu: ma - pe klo 08- 16 puh. 010 841 8080 / myynti@seri-deco.fi
Avery Dennison
• graphics.averydennison.eu
• academy.averygraphics.com
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