
Technické údaje

Pokyny ke zpracování

Dodací program - pokyny


PVC-FORMALON® 
Přehled o technických údajích
Testovací metoda
Vlastnosti
Hodnota

Odolný proti povětrnostním vlivům
uvnitř
č. 2000 venku

Všechny odstíny barev je možné zvolit s těmito barvami písma
(na minimální odběr se informujte)

DIN 53455
Pevnost v trhu
podélně 30 %
příčně 20 %

Ochrana proti UV-záření
ochrana povrchu proti UV-záření možná

Standard
1001
bílá-černá-bílá

DIN 53455
Pevnost v tahu
podélně cca 45N/mm2
příčně cca 45 N/mm2

Přířez
nůžkami nebo pilou

Jádro barevné
1012
černá-červená-černá

DIN 53370
Tolerance tloušťky
+/- 10 %


Hloubka rytí

0,3 mm


Barevně masivní
1032 
žlutá-červená-žlutá

DIN 53479
Hustota
1,38 g/cm3

Sítotisk


Transparentní
10011 černá-transp. (štítky pro lékárny)


Tolerance plochy
+/- 5 mm


jen PVC barvami

Na skladě
obecně s ochrannou fólií na jedné straně

DIN 53460
Teplota měknutí podle Vicata (lis. deska ve vodě)
75-76 °C

Svařování
tepelný impuls
vysoká frekvence

Povrch je oboustranně matný nebo satinovaný
minimální odběr 2 desky

DIN 53372
Odolnost v chladu
- 22 °C

Ražba


Síla 3 mm
možno dodat jen lesklý na obou stranách

Vicat-Band
Odolnost v teple
70-80 °C

Lepení



Magnet./lepící fólie na povrchu
dělení na
610x800 mm

DIN 53377
Změna rozměru po skladování v teple 140 °C/10 min.
max. – 6 %



jen lepidlem na PVC








Samolepící










3M 467 + 3M 468






Magnet. fólie







Velmi dobře odolný proti chemikáliím





Vlastnosti
velmi dobře odolný proti ředidlům a chemikáliím, test bobtnání acetonem při 20 °C, necitlivý na vodu, dobré elektrické vlastnosti, nehořlavý, odolný proti mořské vodě, vynikající chování při ražbě, oboustranně vhodný pro rytí.
FORMALON není odolný proti chlorovaným uhlovodíkům, esterům a ketonům.
Zpracování
Fólie a desky Formalon mohou být raženy, pečetěny, svařovány, teplotně tvarovány, lepeny, opatřovány povrchovou vrstvou, kašírovány a potiskovány. Prosím před zpracováním je nechte nejméně 24 hodin přizpůsobit klimatickým podmínkám v místnosti zpracování
Při používání v teplotě od –20 °C do +85 °C prosíme při upevňování štítku, abyste dbali na dostatečnou toleranci. Pro dodržení dobré rovinnosti doporučujeme zpracování do 2 měsíců. Některé typy fólií se mohou podle typu a pigmentace nepatrně odchylovat od výše uvedených údajů.
Všechny údaje odpovídají našemu dnešnímu stavu vědomostí, není možné odtud odvozovat nároky.



