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Walsh Graphics ClearGuard
PRODUCT DESCRIPTION:  

ClearGuard is a transparent, glossy backlite film. Product allows to illuminate front-print posters from behind. 
ClearGuard is dedicated only for UV printers.

PRODUCT STRUCTURE: 
175 mic, transparent, glossy PET film

SURFACE: semi-matt

COMPATIBLE INKS: only UV inks 

RANGE OF APPLICATION: Walsh Graphics ClearGuard 175 is dedicated for any kind of back-light applications 
(including city-lights and light-boxes), as well as all displays and expo-lightning systems.

PHYSICAL FEATURES:
STANDARD NO. VALUE

Thickness

Thickness of PET film ISO 2286-3 175 mic (±5%)

Elongation A STM D 882 175% [MD]

147% [CD]

Tensile strength ASTM D 882 1980 kg/cm2 [MD]

2126 kg/cm2 [CD]

Shrinkage ASTM D 1204

(150oC/30 min)

1.38% [MD]

0.39% [CD]

Durability 90° vertical exposure indoor 1 years (unprinted)

Shelf Life 2 years (in original packaging, at 20 oC and 50% relative humidity)
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Okres trwałOści

Dane dotyczą ekspozycji pionowej niezadrukowanego/ nieprzetworzonego produktu. Trwałość zewnętrzna odnosi się do klimatu umiarko-
wanego Europy Środkowej. Jeśli produkt jest narażony na działanie ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak silne nasłonecznienie, wysoka
wilgotność lub intensywne promieniowanie UV może ulegać przyspieszonej degradacji. Folia PVC może również ulegać osłabieniu w obszarach o 
znacznym stopniu zanieczyszczenia i regionach położonych na znacznych wysokościach.

PrzechOwywanie i Przetwarzanie

Zalecane warunki przechowywania: 50% wilgotności względnej, 20 ° C, w oryginalnym opakowaniu.

Klient powinien zawsze przechowywać rolki wraz z etykietą, zawierającą informacje o rodzaju produktu, wymiarach rolki i numerze partii.

Wszelkie skargi i wnioski reklamacyjne są przyjmowane wyłącznie wraz z informacją o numerze partii. 

Podczas okresu przechowywania krawędzie monomerowej folii PVC mogą ulegać procesowi kurczenia.  

 W celu uzyskania wysokiej jakości wydruków/dobrych wyników przetwarzania zalecamy zaaklimatyzować rolki w pomieszczeniu, w któ-
rym zostaną one zadrukowane/przetworzone na min. 24 godziny przed zadrukowaniem/przetwarzaniem. Duże wahania temperatury i wilgotności 
pomiędzy pomieszczeniem oraz materiałem mają wpływ na zjawisko falowania materiału i jakość druku. 

Jeśli materiał został zadrukowany, atrament musi być całkowicie suchy przed dalszą obróbką materiału np. laminowaniem lub aplikacją. 
Pozostałości rozpuszczalników mogą wywołać zmianę charakterystyki produktu. Powierzchnia na którą aplikowany jest produkt musi być wolna  
od kurzu, tłuszczu, smaru i innych substancji, które mogą negatywnie wpływać na siłę adhezji materiału do tej powierzchni.

Ze względu na szeroki wachlarz możliwych zastosowań, klient powinien każdorazowo przed użyciem sprawdzić czy wybrany przez niego 
materiał odpowiada w pełni jego potrzebom. Zalecamy klientom przeprowadzenie własnych testów przed każdą aplikacją.

DURABILITY
The data concerns vertical surface exposure of an unprinted/unprocessed film. The outdoor durability relates to the temperate climate

of Middle Europe. If the film is exposed to extreme weather conditions, such as austere insolation, high UV radiation or humidity it may undergo 
accelerated deterioration. PVC film may also weaken in greatly contaminated areas and regions of high altitude.

HANDLING & PROCESSING
Recommended storage conditions: 50% of relative humidity, 20 oC, in original packaging.
Customer should always store rolls together with label which consist information about type of product, dimensions of roll and batch number.
Any claims or requests will not be accepted without information about batch number.
During storage time shrinking of the edges of monomeric PVC film could be noticed.
To obtain good print quality/good processing results we recommend acclimatize rolls in printing/processing room min. 24 hour before

printing/processing. Large fluctuations in temperature and humidity between the room and the material have an impact on flatness and printability
of material.

If printed, the ink must be perfectly dry before further processing e.g laminating or application. Features of products could be changed
by the residuals solvents. The surface on which product is applied must be free of dust, grease, lubricant and any other substances which may hinder the 
film from adhesion.

Due to wide range of possible uses and applications customers should independently verify the appropriateness of material for their explicit 
purpose, prior to use. We strongly recommend customers conduct own tests before each application.
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