
Technické údaje

Pokyny ke zpracování

Dodací program - pokyny


PLUSFORMAT® 
Přehled o technických údajích
Testovací metoda
Vlastnosti
Hodnota

Oblast použití
uvnitř a venku

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

Pevnost v tahu
79 ft.lb/sq.

Přířez
nůžkami nebo pilou

Síla 0,5 mm
černá, bílá


Rázová houževnatost podle Gardnera
32 lb

Hloubka rytí
0,1 mm

Síla 0,8 mm
černá, bílá, modrá, 

Napětí v ohybu při zlomení
4,6 psi x 103


CNC + LASER




Síla 1,6 mm

černá, bílá, modrá, červená

E-modul
2,8 psi 105

Sítotisk


Síla 2,4 mm

černá, bílá, modrá, červená

Tolerance plochy
Tolerance síly
+/- 5 mm
+/- 10 %

Ražba


Podklad
modrý
v tloušťce
0,8 / 1,6 / 2,4

Prodloužení v tahu při zlomení
79 %

Pružný


Podklad
červený
1,6 a 2,4 mm

Test podle ASTM D-1822 
ASTM D-638
za 24 hodin
při 23 °C

Samolepící


Magnet./lepící fólie na povrchu
dělení na 610 x 800

Schopnost přijímat vodu
0,6 %
/síla 1 mm)



3M 467+3M 468

Třívrstvý
na žádost

Rozsah teplot pro použití
- 20 / + 85 °C

Magnet. fólie








Povrch
není odolný proti chemikáliím







Cištění
používejte teplou mýdlovou vodu












Vlastnosti
PLUSFORMAT je odolný proti slanému vzduchu, kouři a obecným znečištěním vzduchu, také proti vzdušné vlhkosti. Po dlouholetém testu ve venkovním prostředí při 45 stupních na jižní straně v různých klimatických podmínkách a průmyslových zónách, u moře i v poušti nebyly zaznamenány žádné změny nebo mechanický odpad z desek.

Xenon-Arc Weather Ometer (měřící přístroj na měření venkovního prostředí)
žádné viditelné změny jako drolení,
vyblednutí nebo povolení spojů
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 3 měsíců. U desek s ochrannou fólií se mohou při delším skladování objevit změny povrchu.

Všechny údaje odpovídají našemu dnešnímu stavu vědomostí, není možné odtud odvozovat nároky.




