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PRODUKT

ZASTOSOWANIA

SMART-X® jest unikalną i niepowtarzalną lekka płytą do
różnorodnych, nietuzinkowych zastosowań w reklamie
wizualnej.

ZADRUKOWAĆ – WYCIĄĆ – ZBUDOWAĆ

Ekstremalnie lekka płyta z tworzywa sztucznego o
okładzinach z udarnego, odpornego zarówno na UV jak i
inne warunki zewnętrzne litego polistyrenu i całkowicie
odpornym na wilgoć rdzeniu z pianki polistyrenowej.
Właśnie te cechy czynią naszą płytę jedynym na świecie
podłożem, które właściwie nie zmieniając barwy może
być użyte na zewnątrz.
Dzięki ulepszonej strukturze okładzin zewnętrznych jak
również dostępności w wielkim formacie   (do 2 metrów
szerokości) SMART-X® jest optymalnym podłożem dedykowanym do bezpośredniego druku cyfrowego.
Dodatkowo  należy zauważyć, że SMART-X jest sandwiczem jednorodnym wykonanym  z polistyrenu, który w
100% ulega recyklingowi. Dlatego całkowicie spełnia
wymogi zapotrzebowania branży VisCom na materiały
ekologiczne.
®

SMART-X® – W SKRÓCIE
■ Wysoka sztywność przy bardzo niskim ciężarze
■ Bardzo wysoka odporność na warunki zewnętrzne,
wysoka stabilność na UV oraz wilgotność, brak
deformacji
■ Precyzyjna, równomierna struktura powierzchni
■ Wspaniała drukowalność podczas cyfrowego druku
bezpośredniego  
■ Żywe kolory
■ Dostępna także w  dużym formacie do 2metrów
szerokości
■ Odporność temperaturowa od -10°C do +70°C
■ Znikomy opór podczas frezowania kształtowego

SMART-X® – ZIELONE OBLICZE
■ SMART-X® w 100% składa się z polistyrenu
(nie zawiera warstwy klejącej pomiędzy rdzeniem
a okładzinami)
■ Bardzo wysoki stopień odzysku dzięki  jednorodnemu
połączeniu – w 100% podlega utylizacji
■ Ponad 95% odpadów powstających przy produkcji
płyt SMART-X® jest na miejscu zbieranych i użytych
ponownie w fabryce.
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Kaszerowanie i zadruk powierzchni wykorzystywanych
do produkcji szyldów, stojaków w miejscach sprzedaży
POS/POP oraz eventmarketingu to tylko niektóre z wielu
możliwości zastosowań płyt SMART-X®. Ze względu na
doskonałe połączenie niskiego ciężaru z wysoką
sztywnością płyty SMART-X® są optymalnym materiałem
do poniższych dwuwymiarowych zastosowań:   
■ Wszelkiego rodzaju oszyldowania, przede wszystkim
przy szyldach wielkoformatowych lub wiszących długich
i wąskich elementach – gdzie inne materiały wyginają się
nie posiadając odpowiedniej sztywności
■ Formy wolnostojące nie wymagające konstrukcji
nośnej  – zbudowane z płyt SMART-X® - bezpośrednio
zadrukowane – wycięte – przetransportowane na płasko
– złożone w całość na miejscu
■ Oryginalnej wielkości   modele z płyt   SMART-X®
–  druk bezpośredni – wycinanie po obrysie – złożone w
całość na miejscu – gotowe!
Nasi klienci przekonali się o wyjątkowości tego materiału:
Duże centra meblowe, sieci sprzedające produkty
budowlane oraz te proponujące produkty spożywcze jak
również producenci  dla branży POS/POP, firmy branży
wystawienniczej i usługowej w dziedzinie event-marketingu
należą do grona naszych z płyt SMART-X® klientów.
Szersze informacje na temat bezpieczeństwa jak również
wskazówki dotyczące obróbki płyt SMART-X®
przesyłamy na Państwa życzenie.
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ASORTYMENT
Kolor

  biały

Grubość

5 mm / 10 mm

Standardowe
formaty

1220 x 2440 mm

1220 x 2440 mm

1220 x 3050 mm

1220 x 3050 mm

2030 x 3050 mm

2030 x 3050 mm

jednostronnie

dwustronnie

(Szer. X dł.)

Folia
zabezpieczająca

19 mm

Spieniony rdzeń
polistyrenowy

Okładziny z udarnego
polistyrenu litego

Folia
zabezpieczająca
w standardzie

CECHY PRODUKTU
Grubość

5 mm

10 mm

19 mm

Ciężar

1 kg/m2

1,90 kg/m2

3 kg/m2

Wytrzymałość na zginanie

EN ISO 178

10 MPa

7 MPa

5 MPa

Współczynnik sprężystości
(badanie na zginanie)

EN ISO 178

600 MPa

400 MPa

200 MPa

Temperatura użytkowa

–

Rozszerzalnośc cieplna

DIN EN ISO 75-2

do 70°C
0,08 mm/(mK)

Czysty odmianowo polistyren – nadający się do ponownego użycia

WYTYCZNA ROHS

DYREKTYWA REACH

Płyty SMART-X spełniają wymagania obecnie obowiązujących
zapisów rozporządzenia Unii Europejskiej w zakresie użycia
substancji trujących - wytyczna RoHS/ WEEE. Płyty SMART-X®
nie zawierają ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego
chromu, phthalate, formaldehydu, freonu, azbestu, plastyfikatorów i sylikonu.

Płyty SMART-X® spełniają wymagania obecnie obowiązujących
zapisów rozporządzenia Unii Europejskiej na temat użycia
chemikaliów (DYREKTYWA REACH).
Płyty SMART-X® nie zawierają w szczególności tych substancji,
które wymienione są w obowiązujących zapisach listy kandydackiej ECHA "Substances of very high concern" (SVHC).

®

Laminowanie /
Kaszerowanie

Przemalowywanie

3A Composites GmbH
Alusingenplatz 1
78224 Singen
Niemcy

Cięcie

Frezowanie
numeryczne CNC / cięcie bez
wykruszania

Tel.
+49(0)7731-941 30 38
Fax +49(0)7731-941 21 05
EMail display.eu @ 3AComposites.com
www.smart-x.eu

Cięcie laserowe

Zaginanie
krawędzi /
Tworzenie form
przestrzennych

Klejenie

© 3A Composites GmbH

Druk cyfrowy
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