Avery® V-6700 B
- ääreismerkintäkalvo

Varmista liikenneturvallisuus
Avery® V-6700 B –ääreismerkintäteipeillä raskas ajokalusto
erottuu liikenteessä pimeälläkin. Voimakkaasti heijastavat
kalvot vähentävät sekä liikenneonnettomuuksia että luovat
mahdollisuuden erottuvaan ajoneuvomainontaan.
Avery® V-6700 B on hyväksytty Euroopan ääreismerkintädirektiivin (UN / ECE-48 ja UN / ECE-104) vaatimusten mukaiseksi, liikenneturvallisuutta parantavaksi ratkaisuksi.
Avery® V-6700 B on kestävä ääreismerkintäkalvo Pohjoismaiden vaativiin keleihin ja sääoloihin. Teippi on kaiken
lisäksi helppo asentaa. Kysy maahantuojalta lisätietoa
myös heijastavista mainoskalvoista ja muista ajoneuvomerkinnän tai -mainonnan materiaaleista.

TILAA ILMAINEN NÄYTE*
Ota yhteyttä maahantuojaan ja tilaa näyte
Avery® V-6700 B -ääreismerkintäteipistä.
Seri-Deco Oy asiakaspalvelu
Puh. 		
010 841 8080
Sähköposti
myynti@seri-deco.fi
Verkkokauppa www.seri-deco.fi
Lisää mainostesi erottuvuutta liikenteessä
Tehosta ajoneuvomainonnan ja logomerkintöjen näkyvyyttä
Avery® HV 1200 REV -kalvoilla. UN / ECE-104 luokka E
-hyväksyttyä heijastavaa kalvoa voidaan sekä leikata
irtokirjainmerkinnöiksi että tulostaa mainokseksi auton
kylkeen. Varmista, ettei viestisi jää enää pimentoon!

Avery® V-6700 B ääreismerkintäkalvo

Avery® V-6700 B

Ominaisuudet

Edut

Hyöty

Heijastava ominaisuus
ECE 104 luokka C

Vastaa Euroopan raskaan kaluston ja niiden
perävaunujen ECE 104 luokka C -turvallisuusvaatimuksia ääreismerkinnöistä.

Korkealuokkainen tuote, heijastaa valoa laajassa
kulmassa (esim. 60º), 7 vuoden tuotetakuu,
kestävyys varmistettu tiukoissa laatutesteissä

Korkea takaisinheijastavuus

Vähentää onnettomuuksia, näkyvä ajoneuvomainonta ajankohdasta riippumatta

Vähentää kustannuksia. Lisää näkyvyyttä.

Paikalleen asentaminen:
Liiman pitkäkestoinen pysyvyys

Erinomainen asennettavuus ja liiman
saumauksen kestävyys

Nopeampi ja helpompi asentaa, vähemmän hukkamateriaalia

1-kerrosrakenne

Ohuempi, joustavampi ja kestävämpi
rakenne kuin kaksikerroksisissa heijastavissa teipeissä

Vesi ja lika eivät pääse vaikuttamaan yksikerroksisen teipin toimivuuteen pinnan rikkoutumisen tai
teipin leikaamisen yhteydessä.

Akryylipohjainen rakenne

Erinomainen kestävyys jopa äärimmäisen
vaativissa sääoloissa ja keleissä

Kestävä ja luotettava tuote

Ainutlaatuinen prisma-tekniikka

Prisma-heijastavat osat sijoitettu täsmällisesti lomittain.

Joka suuntaan heijastava, tasainen heijastavuus
(vaaka, pysty ja viisto)

Leikattavuus

Helposti muotoon leikattava

Säästää aikaa, muutettavissa helposti eri tarpeisiin

Vesileima

Hyväksymismerkintä on suojattu UVsäteiltä, liuotinkaasuilta, polttoaineelta,
mekaaniselta hankaukselta ja kulumiselta

Merkinnät eivät heikenny ajan kuluessa, tuote
vaikeasti kopioitavissa

Euroopan lainsäädäntö elää koko ajan. Euroopan Unioni on
määritellyt pakottavan UN / ECE -104 luokka C-direktiivin.
Taustalla vaikuttivat 03-sarjan muutosesitys ja UN/ECE 48
-säädös. Avery® V-6700 B -ääreismerkintäkalvo on kehitetty
vastaamaan juuri lainsäädännössä määriteltyjä vaatimuksia.

Ääreismerkintä
Heinäkuusta 2008 lähtien jokainen uusi rekka-auto ja niiden perävaunut
on tullut ääreismerkitä virallisesti hyväksytyillä merkintäteipeillä. Direktiivi velvoittaa raskasta ajokalustoa, jonka kokonaispaino auton osalta on
yli 7,5 tonnia ja perävaunun osalta yli 3,5 tonnia.
Mikäli ajoneuvo on leveämpi kuin 2,1 metriä, sen peräosa tulee
ääreismerkitä kokonaisuudessaan punaisella tai keltaisella ääreismerkintäteipillä**.

Ajoneuvo voidaan halutessa ääreismerkitä täysin myös sen molemmilta sivuilta. Mikäli auton kylkeen on lisätty heijastava mainos,
direktiivi velvoittaa merkitsemään sivuosat poikkeuksetta kokonaan.

Rivimerkintä
Mikäli ajoneuvoa ei voida rakenteensa vuoksi ääreismerkitä täysin tai
osittain direktiivin vaatimusten mukaisesti, turvamerkintä toteutetaan
rivimerkintänä. Peräosan merkintä toteutetaan joko punaisella tai keltaisella ääreismerkintäteipillä. Sivuosissa käytetään puolestaan valkoista
tai keltaista teippiä.
Uusi lainsäädäntö astui voimaan 10.7.2011, mikä velvoittaa kaikkia rekisteröityjä, uusia ajoneuvoja.
Lisätietoa: www.reflectives.averydennison.com tai seri-deco.fi

Ajoneuvon molemmille sivuille tulee lisätä sen alimpaan reunaan
vähintään 80% pituusmitasta peittävä merkintätarra. Mikäli ajoneuvo
on pidempi kuin 6m, ääreismerkintä tulee lisätä myös yläkulmiin. Sivuosaan asennettavat ääreismerkintätarrat ovat valkoisia tai keltaisia.

** all UN/ECE regulations and rules of application (UN/ECE-48 Chapter 6.21) are available for inspection
on: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html
* Limit one sample per customer/location. Free sample offer may be discontinued at any time without
notice.

Avery Dennison
Graphics and Reflective Products Division

Testing performed in simulated laboratory environments. The information contained herein is believed to
be reliable, but Avery makes no representations concerning the accuracy or correctness of the data. This
product, like any other, should be tested by the customer/user thoroughly under end user conditions to
ensure the product meets the particular requirements.
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