En solid co-polyester skiva med många egenskaper.

Vivak® (PETG)
Covestro är en världsledande leverantör av högteknologiska
polymermaterial: innovativa, hållbara och mångsidiga.
I linje med deras motto ”to make this world a brighter place”
arbetar man för att hitta lösningar på de utmaningar som
finns i vår tid - att tänja på gränserna för vad som är möjligt.
I detta moderna tankesätt tillverkas och utvecklas vår PETG
- Vivak®
Vivak® PETG är tillverkad av en termoplastisk co-polyester. Det ger slaghållfasthet, en god brandklassning och är
livsmedelsgodkänt och kan termoformas.
Användningsområden för Vivak® sträcker sig därför från
industriella- till kommersiella applikationer. Exempel på
applikationer är: displayställ, priskanthållare, skyltning och
behållare för läkemedelsindustrin. Eftersom materialet är
godkänt för användning tillsammans med livsmedel kan det
även användas för matbehållare och avdelare.
Vivak finns i tre ytterligare versioner:

Vivak® Design

Detta är en frostad PETG som är mycket slagtålig, har hög
brandklassning och är helt återvinningsbart. Passar utmärkt
för användning som väggavskiljare, möbler, belysningselement, POS och skyltar.
Vivak® Design kan termoformas utan att den frostade ytan
försvinner.

Vivak® UV

Detta är en väderbeständig PETG som kan termoformas,
har god brandklassning och är mycket slagtåligt. Materialet
har dessutom 10 års garanti och kan termoformas.

Vivak® Color line

Denna PETG har samma egenskaper som vanlig Vivak®
PETG - men kan fås i 20 olika färger i 2-8 mm tjocklek.

Vivak® ColorLine

Vivak® PETG
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Vivak® UV

Vivak® (PETG)*
Färg

Dimensioner (mm)

Tjocklek (mm)

Vivak® klar 099

3050x2050, 2050x1250

0,5 - 15

Vivak brons 850

3050x2050, 2050x1250

1 - 12

Färg

Dimensioner (mm)

Tjocklek (mm)

Vivak® UV klar 2099

3050x2050

2-6

Vivak UV vit 2130

3050x2050

2-6

Vivak® UV brons 2850

3050x2050

2-6

Vivak UV grey 2760

3050x2050

2-6

Dimensioner (mm)

Tjocklek (mm)

Vivak Design klar 099

2050x1250

2-5

Vivak® Design vit 145

2050x1250

2-5

®

*) Lagerstandard hos leverantör

Vivak® (PETG) UV*

®

®

*) Lagerstandard hos leverantör

Vivak® (PETG) Design*
Färg
®

*) Lagerstandard hos leverantör
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