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Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 
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Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

3D-etiketter og logoplates, eller Poly-Coat 
- i produktion, efter opgave. 
 

PolyCoat™, som de også kaldes, er en glasklar polyuretan der doseres på trykte 
etiketter, udskårne tekster og paneler. Effekten er forbavsende effektiv og giver det 
trykte emne et elegant og kvalitetsmæssigt løft. I daglig tale kaldes det ophøjet kva-
litet. Teknikken kan sikre et logo eller et budskab i én eller flere farver, i den størrel-
se og facon som De har be-hov for produceret som selvklæbende mærke. Disse 
etiketter har mange navne og beror på siliconebaseret glasklar polyuretan der dose-
res på trykte etiketter, udskårne tekster og paneler. Effekten er effektiv og giver det 
trykte emne et elegant og kvalitetsmæssigt løft, den ophøjede kvalitet. Etiketterne 
kan leveres i tykkelse fra 1,2 til 2,0 mm., som standard. Specielle metoder kan øge 
tykkelsen fra 2,4 til 4,0 mm.. For alle typer emner er det et krav, at der ikke er skar-
pe hjørner. Dette gælder både udvendige som indvendige hjørner. Den partielle o-
verfladebehandling med polyuretan kræver et serigrafisk tryk med en stoplak, som 
udgangspunkt. Det optimale trykark-format for etiketter er 350 x 500 mm., men der 
kan arbejdes med ark op til 500 x 700 mm., som standard. Meget små etiketter an-
befales udført på mindre trykark, for eksempel 250 x 350 mm. eller 125 x 175 mm.. 
Vi kan levere polycoatbehandling op til 400 x 1000 mm.. Dekorationsstriber op til 
1500 mm.. Produktionen foregår med en to-komponent polyuretan (resin og hær-
der), der blandes og doseres oven på de trykte emner og hærdes ved hjælp af var-
me  

  
  

 
 

 

    
 

 

Leveringstid: Normalt ca. 21 - 30 arbejdsdage - a b fabrik/Dansk grænse, efter at vi har modtaget den 
godkendte korrektur og betaling. 
 

Godkendelser: 
Efter polymerisationen opfylder 3D-mærkerne behandlingen nedenstående krav: 
GADSL – Global Automotive Declarable Substans List. Legetøjsdirektivet DS/EN 71 Migration af farlige stoffer. Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2009/48/EF af 18. juni 2009 om sikkerhedskrav til legetøj. RoHS direktivet 2002/95/EC Restriction of Hazardous 
Substances Directive. REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Contact with Foodstuff. EC 
Directives 89/109, 02/72, 97/48, 82/711, 85/572, 76/769. German Law §30 and §31 LMBG (Lebnsmittel- und Bedarfsgegenstände-
gesetz) T†V-Ref-No. 423332033/01. Holdbarhed og test resultater: Råmateriale: 2-komponent polyuretan, kviksølvfrit. Holdbarhed: 5 - 
10 år. Temperaturfast: -40 til +150 grader C. Test resultater: Resultat efter 120 timers test: I fugtig luft: Ingen påvirkning. I salttåge: 
Ingen påvirkning. I tropeskab: Ingen påvirkning. Nedsænket i olie: Ingen påvirkning. Nedsænket i terpentin: Ingen påvirkning. 
Nedsænket i frostvæske: Ingen påvirkning. Nedsænket i dieselolie: Ingen påvirkning. 

 
PolyCoat™-behandlingen kan leveres i tykkelse fra 1,2 til 2,0 mm. som standard. Specielle metoder kan ø-
ge tykkelsen fra 2,4 til 4,0 mm.. For alle typer emner er det et krav, at der ikke er skarpe hjørner. Dette gæl-
der både udvendige som indvendige hjørner. 
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Dekorationsstriber op til 1.500 mm..  
 

Overfladespændingen på Deres trykte ark skal helst være min 33 DYN. 36 - 38 DYN giver det bedste 
resultat. Vi er gerne til rådighed med at anvise metoder til at øge DYN-tallet på Deres trykte ark. 
 

Det optimale trykark format for etiketter er 
350 x 500 mm., men vi kan levere løsnin-
ger op til 500 x 700 mm..  
 
Ved meget små etiketter anbefales et 
mindre trykark, for eksempel 250 x 350 mm 
eller 125 x 175 mm.. 
 
På special maskiner kan der udføres Poly-
Coat™ behandling op til 400 x 1.000 mm..  

 

Partiel overfladebehandling kan tilbydes med polyuretan, der kræver et serigrafisk tryk med en stoplak.  

   

Godkendelser. 
PolyCoat™ foregår med en to- komponent polyuretan (resin og hærder), de to komponenter mikses og 
doseres ud på de trykte emner ved hjælp af dyser. De hærdes ved hjælp af varme. 
 

Efter polymerisationen opfylder PolyCoat behandlingen nedenstående krav: 
GADSL – Global Automotive Declarable Substans List. Legetøjsdirektivet DS/EN 71 Migration af farlige 
stoffer. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF af 18. juni 2009 om sikkerhedskrav til legetøj. 
RoHS direktivet 2002/95/EC Restriction of Hazardous Substances Directive. REACH Registration, Evalu-
ation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Contact with Foodstuff. EC Directives 89/109, 02/72, 
97/48, 82/711, 85/572, 76/769. German Law §30 and §31 LMBG (Lebnsmittel- und Bedarfsgegenstände-
gesetz) T†V-Ref-No. 423332033/01. 
 

Holdbarhed og testresultater: Råmateriale: To-komponent polyuretan, kviksølvfrit. Holdbarhed: 5 - 10 år. 
Temperaturfast: -40 til +150 grader C. 
 

Testresultater: Resultat efter 120 timers test: I fugtig luft eller salttåge: Ingen påvirkning. I tropeskab, ned-
sænket i olie, terpentin, frostvæske, dieselolie: Ingen påvirkning. 

CromSign. 
Logoer og tekster. 
Crome coatet nikkel monteret på 3M 7533 klæber. 

CromSign er minilogoer og tekster i skinnende blank sølv eller guld - forcromet 
metal produceret på crome coatet nikkel, applikeret med 3M 7533 klæber. Slid-
ses i liner med to lodrette slidser for nemmere montering. Tykkelse 0,06 - 0,07 
mm.. Holdbarhed 10 - 15 år (inden- og udendørs).  
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Digital UV CMYK-print. 
 

Grundprincippet bygger på UV CMYK-printer, der arbejder med en rullebredde op til 760 mm.. Der kan i et 
trykforløb udover CMYK tilføjes GLOSS og HVID og lagerføres som industrielle polyesterfolier med LSE-
klæbestof. Polyester- og PVC-folier. 
 

    

Digital thermo transferprint sker på baggrund af en rullebredde på 320 mm. Der kan i et trykforløb arbejdes 
med 6 spotfarver, eller tekniske raster. Vi lagerfører industrielle polyesterfolier med LSE-klæbestof, polyester- 
og PVC folier. 

   
 

Stans, plot og laminering.  
Maksimal stanseformat er 350 x 500 mm., plotterformat er 1300 x 1600 mm. Optisk registrering af emner-
ne sker med en gentagelsesnøjagtighed på +/- 0,1 mm.. Laminering med applikationstape (anvendes ved 
udskårne tekster for nem montering). Maksimal bredde til laminering 700 mm.. 
 

 

Med Mimaki Eco Solvent printer kan 
print ske med op til 800 mm. i bredden, 
med høj opløsning helt op til 1440 dpi..  
 
Perfekt til små oplag til i super kvalitet. 

 

3D-mærker og PolyCoat™ beror på en 
glasklar polyuretan der doseres på tryk-
te etiketter, udskårne tekster og pane-
ler. 
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