RATHGEBER INFORMACE O PRODUKTECH

Kovové nápisy - FINOCHROM®

FINOCHROM® emblém

Dokonalé do posledního detailu. 3D nápisy a štítky
FINOCHROM® z chromovaného kovu jsou silné jen
0,05 mm a díky tomu mimořádně jemné a čisté.
Špičaté rohy, jemné struktury a tenké plochy nejsou
problém – 3D nápis snadno, rychle a precizně
nanesete bez velkých nákladů na speciální pomůcky
a nástroje.

TECHNICKÉ ÚDAJE



Materiál

Chromovaný kov

Tloušťka materiálu

min. cca 0,05 mm max. cca 0,1 mm

Možnosti zušlechtění

Broušená struktura, linkovaná struktura, tečkovaná struktura, Kombinace
materiálů z Plexi, 3D hliníkové štítky, Kovová znaky, Mikrotisk a barva

Upevnění

Samolepicí (Speciální lepidlo pro extrémní požadavky)

Odolnost proti

Ředěné louhy a kyseliny, alkoholy, čistící prostředky, sůl, mechanické
namáhání, povětrnostní podmínky

POMŮCKY PRO ZPRACOVÁNÍ
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Usnadněte si práci s 3D nápisy a emblémy FINOCHROM® díky dalším pomůckám. V naší nabídce najdete:
šablony
pomůcky a značky pro přesné umístění
naříznutí nosného/ochranného papíru pro snadnou aplikaci
Abyste navíc ušetřili cenný čas a tím i náklady, vypracujeme rádi – ve spolupráci s Vámi – i pomůcky pro
zpracování speciálně uzpůsobené Vašim požadavkům.

KE STAŽENÍ





Certifikat DIN ISO 14001:2015



Certifikat DIN ISO 9001:2015




(PDF 532.33
KB)

(PDF 533.04
KB)
Pokyny na zpracování samolepících produktů RATHGEBER
(PDF 4.93 MB)
RATHGEBER KATALOG
(PDF 4.82 MB)

Vyloučení odpovědnosti
Veškerý obsah je pečlivě kontrolován a průběžně aktualizován. Přesto nemůžeme zaručit úplnost, přesnost a
aktuálnost informací o produktech. Z tohoto důvodu RATHGEBER, k.s. odmítá odpovědnost za škodu v souvislosti se
získanými informacemi o produktech na těchto webových stránkách.
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