
Szybki i praktyczny system do wykonywania trójwymiarowych etykietek i naklejek.

Wykorzystuje przyjazną dla środowiska żywicę jednoskładnikową UV, bezpieczną dla użytkownika.

FLEXADOME
SYSTEM POWLEKANIA NAKLEJEK

Z GWARANTOWANYM EFEKTEM 3D

Naklejki z PVC i poliestru

Nośniki samoprzylepne

Metalowe identyfikatory dla psów

Pinezki

Materiały nadrukowane

I wiele innych...

ZASTOSOWANIE:Innowacyjny system domingujący, pozwalający na wykonanie
etykiet o dowolnych kształtach i wymiarach z uzyskaniem
efektu 3D. Odpowiedni dla nośników samoprzylepnych oraz
innych tradycyjnie drukowanych materiałów.

Jak to działa: na materiał za pomocą dozownika nakładana
jest jednoskładnikowa żywica UV, która następnie jest suszona
i utwardzana w wygrzewarce UV.

Oszczędność czasu: uruchamianie i wyłączanie systemu
przyciskiem.

Brak odpadów: resztek żywicy, dysz i plastikowych kartridży.

Doskonała elastyczność produktów obrabianych żywicą, nawet
przy późniejszym nanoszeniu ich na zakrzywione powierzchnie.

Łatwy w użyciu i bezpieczny dla operatora, nie wymaga
czyszczenia po zakończeniu pracy, nie wymaga konserwacji.
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Maksymalna szerokość arkusza  
do wygrzewarki UV

300 x 400 mm 

Zasilanie wygrzewarki 230/240 V- 50/60 Hz - 150 W

Wymiary wygrzewarki (szer. x gł. x wys.) 850 x 460 x 300 mm 

Waga wygrzewarki 40 kg 

Maksymalne ciśnienie dozownika 6 bar

Zasilanie dozownika 230/240 V- 50/60 Hz - 100 W

Wymiary dozownika (szer. x gł. x wys.)  330 x 260 x 600 mm 

Waga dozownika 4 kg

Całkowite wymiary z opakowaniem 
Wygrzewarka + dozownik (szer. x gł. x wys.)

1250 X 900 X1000 mm 

Całkowita waga Wygrzewarka + dozownik 50 kg

Odpowiedni do profesjonalnej
produkcji na dużą skalę 

Złożony z : wygrzewarki UV, 
2 tacki, skomputeryzowany 
dozownik

Odpowiedni do profesjonalnej
produkcji na mniejszą skalę

Złożony z : wygrzewarki UV,  
2 tacki, manualny dozownik

Zestaw startowy odpowiedni do
przetestowania systemu

Złożony z : mini wygrzewarki UV, 
strzykawki, żywice (1/2kg)

ZAAWANSOWANY SYSTEM INTELIGENTNY SYSTEM ZESTAW STARTOWY

Gotowa do użycia, bez potrzeby mieszania składników

Bez efektu żółknięcia: zintegrowana ochrona UV do 
zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Czas schnięcia to tylko 10-12 minut

Średnie zużycie na cm  : około 0,18 gr2

Z 1 gr żywicy można wykonać 5-6 cm  etykiet
Żywica nie zawiera pęcherzyków powietrza dając
doskonałą odporność na wilgoć

Brak nieprzyjemnych zapachów

Nie zawiera szkodliwych składników, żywica nie jest 
toksyczna przy wdychaniu lub kontakcie ze skórą

Może być przechowywana do jednego roku w oryginalnej
puszce, zachowując tą samą odporność na wilgoć

JEDNOSKŁADNIKOWA ŻYWICA UV  

Wymaga użycia kompresora powietrza (brak w zestawie)
Flexa oferuje cichy, bezolejowy model: 230V -50Hz - 60db

2 tacki ( w standardzie) wyposażone 
w uchwyty magnetyczne do 
przytrzymywania  etykiet

Lampy UV o długiej żywotności

Łatwy w użyciu timer do ustawiania
parametrów cyklu suszenia

Polecenie uruchamiania
sterowane pedałem nożnym

Dozownik żywicy z pojemnikiem 
na 1 kg puszkę

Wielofunkcyjny cyfrowy licznik czasu,
umożliwiający ustawienie czasu dozowania
dla różnych typów etykiet 
( system zaawansowany )

Gotowa do użycia jednoskładnikowa żywica
dla uzyskania doskonałych rezultatów
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