pěněné PVC

Pěněné PVC desky Palight, Palfoam
• vhodné pro potisk stojanů a displejů
• snadné zpracování tradičními nástroji
• mechanicky a elasticky stabilní
• 10 různých barev

pěněné PVC
Pěněné desky PALIGHT

Pěněné desky PALFOAM

PALIGHT je všestranně použitelná, flexibilní a pevná pěněná
PVC deska s nízkou hmotností pro ideální použití v reklamě
a stavebnictví. PALIGHT poskytuje nejbělejší barvu a byl
úspěšně testován u většiny výrobců digitálních tiskových
strojů. Pro tiskaře a inzerenty je velkou výhodou stálý, hladký
a světlý povrch pro výrobu vysoce kvalitních displejů.

PALFOAM nabízí snadné zpracování pěněných PVC desek
cenově dostupné kategorie.Jeho zářivě bílý, pevný a hladký
povrch poskytuje dobrý podklad pro potištění a laminování
vysoce kvalitních stojanů a displejů.
PALFOAM je pružný, univerzální, velmi dobře opracovatelný, snadno se řeže tradičními nástroji a zařízeními.

PALIGHT se snadno zpracovává, řeže a tvaruje pomocí
tradičních nástrojů a zařízení a může se potisknout, poma- Použití:
lovat a laminovat.
• přenosné displeje
• stánky na podporu prodeje
Použití:
• nápisy, loga
• reklama – konstrukce znaků/log, displejů a výstavních
• interiérové dekorace
stánků...
• výstavní stánky
• výroba – modely, příčky a přepážky, obkládání stěn,
• pláště displejů a světelných zdrojů
interiérové dekorace, potrubí klimatizací...
• průmysl – kontrolní stanoviště a panely, sklady do
Vlastnosti a přednosti:
žíravých prostředí, potrubí...
• nízká cena
• sítotisk – rovný, konzistentní povrch je ideální pro
• lehčí než PALIGHT
sítotisk. Je vhodný pro použití s barvami na vodní bázi
• zářivý, hladký, stálý povrch
i na bázi rozpouštědel. Povrch desek PALIGHT
• mechanicky a elasticky stabilní
způsobuje díky malé schopnosti absorpce sníženou
• dobře izoluje
spotřebu tiskové barvy.
• snadno se zpracovává pomocí tradičních nástrojů,
• digitální tisk – materiál byl vyvinut speciálně pro potisk.
barev a tiskových strojů
Všechny desky v tloušťkách od 1 do 10 mm disponují
• snadno se lepí, vakuově tvaruje, frézuje (CNC), laminuje,
světlým a hladkým povrchem pro věrné zobrazení barev
vysekává...
předlohy. Se svým hladkým, rovným povrchem, stejně
• vysoce chemicky odolný
jako trhu odpovídající rozměrovou stálostí se hodí desky • minimální absorpce vody (1%)
PALIGHT k použití s UV vytvrzovanými barvami
• netoxický
a barvami pro digitální tisk na bázi rozpouštědel.
• čerpá z 30-ti let zkušeností při výrobě PVC
• tloušťka: 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Vlastnosti a přednosti:
• rozměry desek: 1220x2440, 1560x3050, 2030x3050 mm
• optimálně konstruovaný pro digitální tisk
• barva: bílá
• jasně bílý, hladký a jednotný povrch
Palight standardní barvy:
PANTONE
RAL
• dostupný skladem v základní škále 9 standardních
bílá
ST-10
barevných odstínů a dalších 14 designových odstínů
krémová
ST-20
není
9001
žlutá
ST-30
108U
není
na vyžádání
zářivá žlutá
ST-40
1235C
není
• matný nebo lesklý povrch
červená
ST-50
1805C
není
• dobrá izolace, nízký prostup tepla
světle modrá
ST-60
2935C
není
modrá
ST-70
288C
není
• netoxický
zelená
ST-80
3415C
není
• hořlavost: samozhášivý
černá
ST-90
4C 2X
9011
• snadno se zpracovává pomocí tradičních nástrojů, slouží
šedá
ST-100
430C
7037
k potiskování a pomalování
designové barvy:
• snadno se lepí, vakuově tvaruje, frézuje (CNC), laminuje, Palight
bílá
DE-11
vysekává...
béžová
DE-21
Warm Grey 2C
1013
světle žlutá
DE-31
102C
není
• minimální absorpce vody (1%)
světle oranžová
DE-41
144U
není
• vysoce chemicky odolný
oranžová
DE-51
165C
2004
• splňuje mnohé mezinárodní normy
červená
DE-61
485C
není
tmavě červená
DE-71
187C
3001
• tloušťka bílá: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 15; 19 mm
pastelová modrá
DE-81
277C
není
• tloušťka barvy: 3; 5 mm
tmavě modrá
DE-91
2757C
5002
• rozměry desek: 1220x2440, 1560x3050, 2030x3050 mm
tyrkisová
DE-101
337C
není
zelená
tmavě zelená
tmavě šedá
světle šedá
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348C
3308C
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6024
6005
7012
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