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TECHNISCHE INFORMATIE 

 
 
 
 
Avery Dennison® 777 Cast Film     Uitgebracht: 03-07-2013   
 
 

Inleiding 
Avery Dennison 777 Cast Films zijn voor een signmaker de meest geschikte producten voor algemene 
binnen- en buitentoepassingen van hoogwaardige signage – inclusief applicaties over klinknagels en 
profielen en projecten waarbij een duurzaamheid van 8 jaar na applicatie is vereist*.  

Avery Dennison 777 Cast Films zijn verkrijgbaar in een uitgebreide reeks standaardkleuren, in zowel glans, 

mat als metallic. Alle kleuren zijn gebaseerd op organische pigmenten en voldoen aan de REACH 

voorschriften.  

 

Beschrijving 

Frontfilm:  60 micron, gegoten vinylfilm  

Lijm:  permanent, op acrylaatbasis 

Rugpapier:  enkelzijdig gecoat, wit kraftpapier, 137 g/m2    
     
Verwerking 
Avery Dennison 777 Cast Film biedt goede strip- en snijeigenschappen op een grote verscheidenheid van 
computergestuurde signmaking-apparatuur. Avery Dennison 777 Cast Films zijn geschikt voor thermische 
transfer druk. 

 

Eigenschappen 

- Zeer goede vervormbaarheid op oppervlakken met klinknagels en profielen. 
- Uitstekende vlakliggendheid en stabiliteit tijdens het snijden en strippen. 
- Zeer goede duurzaamheid en buitenprestaties**. 
- Hoogglanzend uiterlijk. 
- Voortreffelijk keuze uit kleuren en finishes  
- Uitstekende maatvastheid tijdens gebruik en applicatie. 
 
Avery 777 Cast Film White en White Matt zijn voorzien van een blauw, contrasterend rugpapier voor een 
gemakkelijke verwerking.    
  
Toepassingen  
Avery Dennison 777 Cast Films bieden een grote verscheidenheid van kleuren voor:  
-  Graphics op voertuigen met rechte zijkanten  
- Graphics op boten en sportvoertuigen 
- Bewegwijzering. 
-  Winkelruitreclame. 
- Markeringen op winkelpuien  
-  Buitenreclame 
- Point-of-sale en promotionele toepassingen. 
 
 
*Afhankelijk van de kleur, toepassing en blootstellingsomstandigheden, zoals nader omschreven in deze datasheet. Geldt niet voor 
horizontaal gebruik.    
**Bij aanbevolen gebruik en blootstellingsomstandigheden. Niet voor horizontaal gebruik\.  
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PRODUCT EIGENSCHAPPEN  Avery
®
 777 Cast Film 

 
Fysische eigenschappen 

 

Eigenschappen Testmethode
1
 Resultaten 

Dikte, frontfilm ISO 534 60 micron 

Dikte, frontfilm + lijm ISO 534 85 micron 

Glans (met uitzondering van mat) ISO 2813, 20º 50% 

Maatvastheid DIN 30646 0,20 mm. max. 

Rek bij breuk: DIN 53445 120% 

Kleefkracht, aanvankelijk FINAT FTM-1, roestvrij staal 400 N/m 

Kleefkracht, uiteindelijk FINAT FTM-1, roestvrij staal 600 N/m 
Brandbaarheid   Zelfdovend  

 

Kunstmatige veroudering SAE J 2527, 2000 uur Geen negatief effect op de 

   prestaties                       

Houdbaarheid Opgeslagen bij 22° C/50-55 % RH 2 jaar 

Duurzaamheid
2
 Uitsluitend verticale blootstelling, niet voor horizontaal gebruik  

 Zwart & Wit   tot 8 jaar 

 Alle Kleuren & Transparant   tot 7 jaar 

 Metallic   tot 5 jaar 

 

Temperatuurbereik 

 

Eigenschappen   Resultaten 

Aanbrengtemperatuur   Minimum: +10° C 

Temperatuurbereik   -40° tot + 110°C 

 

Bestendigheid tegen chemicaliën 

 

Eigenschappen Testmethode
1
 Resultaten 

Vochtbestendigheid 200 uur blootstelling Geen effect 
 
Zeewaterbestendigheid 120 uur blootstelling Geen effect 
 
Waterbestendigheid 48 uur onderdompeling Geen effect 
 
 
 
Belangrijk 
De informatie over de fysische en chemische eigenschappen is gebaseerd op proefnemingen die naar onze mening betrouwbaar zijn. De in dit document 
vermelde waarden zijn typische waarden en niet bedoeld voor gebruik in specificaties. Ze zijn uitsluitend bedoeld als bron van informatie en worden 
gegeven zonder garantie en vormen geen garantie of waarborg. De koper dient voorafgaand aan het gebruik zelf vast te stellen of het materiaal geschikt is 
voor het specifieke doel ervan. 
Alle technische gegevens zijn aan verandering onderhevig. 
 
Garantie 
Avery

®
 producten zijn onder een zorgvuldige kwaliteitscontrole vervaardigd en zijn gegarandeerd vrij van gebreken in materiaal en afwerking. Elk materiaal 

dat naar onze mening gebreken vertoont ten tijde van de verkoop zal kosteloos worden vervangen of de prijs van het materiaal zal worden geretourneerd, 
indien wij voor deze laatste optie kiezen. Onze totale aansprakelijkheid jegens de koper zal in geen geval meer bedragen dan de aankoopprijs van de 
materialen die gebreken vertonen. Geen verkoper, vertegenwoordiger of agent is gemachtigden een garantie te geven of enige andersluidende 
toezeggingen te doen. 
Alle Avery

®
 producten worden verkocht op bovenvermelde condities, die deel uitmaken van onze standaard verkoopvoorwaarden, waarvan een exemplaar 

op verzoek verkrijgbaar is. 
 
1) Testmethoden 
Meer informatie over onze testmethoden kan worden gevonden op onze website. 
 
2) Duurzaamheid 
De duurzaamheid is gebaseerd op Midden-Europese omstandigheden en uitsluitend op verticaal gebruik. De feitelijke levensduur is afhankelijk van de 
voorbewerking van het substraat, blootstellingsomstandigheden, en onderhoud van de markering. Bijvoorbeeld, bij op het zuiden gerichte borden; in 
gebieden waar het langdurig warm is, zoals in Zuid-Europese landen; in industrieel vervuilde gebieden of op grote hoogten, zullen de prestaties buiten 
afnemen.  


