
Tru Vue introducerer stolt TruLife™ Enkelt-Sidet Anti-Reflekterende 
Akryl. Vores unikke og specialiserede akryl-produkt er udviklet 
specifikt til facemounting eller print direkte på direkte på substratet. 
Ved brug af TruLife™ gives et moderne look til fin kunst og fotografier 
for at sikre strålende farver og et virkelighedstro indtryk, som andre 
akryl produkter simpelthen ikke kan matche. Det er fordi det er 
fremstillet med vores unike anti-reflekterende coating, der skaber 
en næsten usynlig overflade, fjerner distraherende refleksioner 
og irriterende genskin, der er forbundet med andre akryler. Og i 
modsætning til andre akryler, der tiltrækker støv og nemt ridses, er 
TruLife™ antistatisk og ridsefast. En virkelig. En virkelig strålende idé!

•  Anti-reflekterende visning når Front/Sekundær Monteret eller 
Udskrevet Direkte på den Modsatte side

• Levende Farver, Dybde og Klarhed 

• Moderne Look 

• Ridsefast 

• Anti-Statisk* 

• 99% UV-Beskyttelse 

• Splintsikkert og letvægt

•  Rengøres Som Glas; Ikke Behov For Specielle 
Akryl-rengøringsmidler

Betroet producent af højtydende 
billedglas-produkter til indramnings-industrien

* Antistatiske egenskaber på betragtningssiden

www.tru-vue.com

En ny, innovativ anti-reflekterende akryl 
til facemounting og print direkte på og 
printapplikationer

TruLife™ Anti-refleks Akryl funktioner:

Tykkelse Størrelse kvm/plade Emballagekonfiguration

3,0 mm (1/8 in.)
48" x 96"

(2438 mm x 1219 mm)
2,97 m2

(32)
25 plader pr. Palle  

eller 25 æsker pr. Palle / 1 plade pr. Æske

4,5 mm (3/16 in.)
72" x 96"

(2438 mm x 1829 mm)
4,46 m2

(48)
1 til 26 plader pr. Kasse

6,0 mm (1/4 in.)
72" x 120"

(3048 mm x 1829 mm)
5,57 m2

(60)
1 til 20 pr. Kasse

Gør det Strålende.  
Gør det Virkeligt.

TruLife™

Almindelig akryl



Skæring: 
•  Mange forhandlere tilbyder udskæring-til-størrelse-tjenester, som 

kan fjerne dette skridt. Kontakt din forhandler om adgang til 
udskæring-til-størrelse www.tru-vue.com/Find-ADistributor. 

•  Hvis du skærer akryl på egen hånd, så sørg for din opskæring-
overflade er ren og fri for snavs. Ved hjælp af en multimateriale- 
skærer, rids arket flere gange og anvend derefter et fast tryk for at 
snappe og knække. Vi anbefaler også lade den beskyttende film 
blive på arket, mens der skæres og fabrikeres.
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Pleje og Håndtering:
•  TruLife™ er dækket med en beskyttende film maskering på begge 

sider, plus et produkt-identifikationsbånd.

•  Produktet-identifikationsbåndet vil blive mærket med “PRINT/
MONTER TIL MODSATTE SIDE” for at identificere den printbare/
monterbare side. Fjern ikke den beskyttende film eller et produkt-
identifikationsbånd før det afgøres hvilken side der skal printes/
monteres. Print/Monter ikke på den anti-reflekterende side (siden 
med produkt-identifikationsbånd).

•  For at fjerne maskering, startes i det ene hjørne, og træk mod den 
modsatte side af arket, langsomt og jævnt uden at stoppe.

Rengøring: 
TruLife™ Enkelt-sidet anti-refleks Akryl rengøres let, ligesom glas. 
Der kræves ingen særlige akryl-rengøringsmidler. Her er nogle enkle 
rengørings-tips til at følge: 

•  Placer akrylet på en overflade fri for snavs og fnug-partikler.

•  Plet-rengør med en tør, fnugfri eller mikrofiber-klud ved at tørre i 
en blød, cirkulær bevægelse.

•  Når der er behov, brug en ikke-ammoniakholdig glasrens 
eller lav rengøringsmiddel ved at blande 1 del vand og 1 del 
isopropylalkohol. Påfør rengøringsmiddel på kluden, og tør over. 

•  Brug IKKE et akryl-rensemiddel eller polermiddel. Forsøg IKKE 
at håndpolere eller fjerne ridser på dette produkt, da det kan 
forårsage skade på belægningen.

Lagring: 
• Undgå opbevaring i områder, hvor der kan opstå kondens. 

•  Maskeringen bør forblive på arket under lagring og produktion 
til at forebygge skader. Hvis den beskyttende film-maskering er 
blevet fjernet, skal du bruge 2-lags rag-board eller pH-neutralt 
papir som  indskydning under opbevaring. Korrekt indskydning 
under opbevaring muliggør genbrug. 

•  Hvis acrylarkene opbevares lodret, skal der passes på for at undgå 
vridning. Arkene skal stå med en vinkel på højst 10 grader fra 
lodret og fuldt understøttet for at forhindre bøjning eller fald. 

•  Hvis lagring af ark sker horisontalt, så stak de større plader i 
bunden for at forhindre bøjning. 

•  Akrylglas påvirkes ikke af standard miljøer eller normale 
lager temperaturer og kan modstå ekstreme temperaturer på 
minus 30 grader F (-34 ° C) til 140 grader F (60 grader C), 
under forsendelse. Ekstreme temperaturer anbefales ikke til 
langtidslagring.
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Skæring forts:
•  Tykkelser på 6.0mm og derover skal skæres med en elektrisk sav 

og savklinge specielt designet til at skære i akryl. For en liste over 
anbefalede savklinger, skal du kontakte Tru Vue hjælpelinje på 
800-282-8788. 

•  Forsøg IKKE at skære TruLife™ Enkeltsidet anti-reflekterende akryl 
med en laser. Den ekstreme varme kan forårsage krakelering, 
hvilket kan føre til delaminering af coatingen.

For at identificere den printbare/monterbare side, hvis 
maskering eller produkt-identifikationsbåndet er blevet 
fjernet:

Printbar/Monterbar Side: 
Placer penne-spids direkte på 
overfladen af akrylet. Penne-
spidsen mødes i refleksion.

Belagt AR Side: 
Placer penne-spids direkte på 
overfladen af akrylet. Pennens 
spids mødes ikke i refleksionen; 
der er et mellemrum.

Betroet producent af højtydende 
billedglas-produkter til indramnings-industrien


