
YUPOJelly®

BEZKLEJOWY, TRANSPARENTNY 
MATERIAŁ PRZYWIERAJĄCY DO 
POWIERZCHNI SIŁĄ ADHEZJI



YUPOJELLY® 
YUPOJelly® jest łatwy w użyciu - przywiera do płaskich powierzchni bez użycia kleju. Ba-
zowy materiał stanowi krystalicznie przejrzysta folia gotowa do zadruku przy pomocy sito-
druku, druku cyfrowego i offsetu, przy użyciu suszenia UV. YUPOJelly® posiada specjalną 
mikrostrukturę, która umożliwia przywieranie do płaskich powierzchni bez kleju lub jakiego-
kolwiek środka wiążącego. Dzięki temu, nalepki wykonane z YUPOJelly® łatwo się aplikuje  
i usuwa. YUPOJelly® nie zawiera PVC i jest w całości możliwy do ponownego przetwarzania  
( 100% recyclable), a więc przyjazny środowisku.

ZASTOSOWANIA
Idealny dla dekoracji okiennych od wewnątrz 
•  Wszelkie materiały promocyjne aplikowane na płaskie,

jednolite powierzchnie

CHARAKTERYSTYKA 
YUPOJELLY®
• Do użycia bez specjalistycznego sprzętu i umiejętności
• Łatwo się przyczepia i odczepia
• Bez kleju i wrażenia lepkości
• Do wielokrotnego użycia
• Nie zawiera PVC i jest przyjazny dla środowiska

INSTRUKCJE DRUKU I APLIKACJI
Powierzchnia YUPOJelly® została zaprojektowana do druku  
w technice cyfrowej, offsetowej i sitodruku, przy zastoso-
waniu suszenia UV

• Do sitodruku używać należy kompatybilnych tuszy
•  YUPOJelly® świetnie współpracuje ze wszystkimi cyf-

rowymi maszynami UV dostępnymi na rynku

•  Można stosować podwójny zadruk bielą, najlepsze rezultaty
dla obrazów dwustronnych daje zadruk bielą w dwóch
warstwach

•  Konieczne jest kondycjonowanie materiału przed drukiem

•  Przed zadrukiem, prace z YUPOJelly® powinny być wyko-
nywane
w rękawiczkach, aby nie pozostawiać śladów na materiale

•  YUPOJelly® nie nadaje się do aplikacji na przestrzenne
(obłe) przedmioty

•  Nie należy aplikować YUPOJelly® na szkło zbrojone. Takie
szyby mogą pękać od naprężeń wywołanych izolacją
termiczną

•  Nie należy aplikować YUPOJelly® na ekrany telewizorów i
komputerów

• Zalecamy aplikowanie na sucho

•  Nie poleca się używania YUPOJelly® na
zewnątrz i na karoserie samochodów

•  Aby uniknąć powstawania pęcherzyków 
powietrza, przed aplikacją YUPOJelly®, po-
wierzchnie należy dokładnie wyczyścić

NAKLEJKI NA SZYBY

YUPOJELLY®

NAKLEJKI NA SZYBY

YUPOJELLY®

TYP GRUBOŚĆ
w mikronach

GRAMATURA
g/m2

TECHNOLOGIA DRUKU

XAD 1062 170 220 Druk cyfrowy, offsetowy i sitodruk,  
z suszeniem UV 

XAD 1068 178 238 Druk cyfrowy, offsetowy i sitodruk,  
z suszeniem UV oraz druk lateksowy 

WŁAŚCIWOŚCI YUPOJELLY®
ROLKI 
XAD 1068

ARKUSZE
XAD 1062

1270 mm × 20 m
1270 mm ×  75 m

1020 × 720 mm

DOSTĘPNE WYMIARY 
YUPOJELLY®
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