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Vivak® och Axpet® - för en
kreativ frihet som är
oändlig...
Vad är Vivak® och Axpet®?
Det är genomskinliga skivor av polyester eller copolyester som tack vare sin utmärkta formbarhet,
gör materialet speciellt lämpligt för utmanande och
krävande designer.
Material kan användas inom en rad olika områden och
tillverkas av Bayer MaterialScience i Tyskland.
Vilka egenskaper har då Vivak® och Axpet®?
Vivak® (PETG) skivorna är:
•
•
•
•
•

Extremt enkla att forma. De goda termorformningsegenskaperna ger låg energiförbrukning och korta
ledtider.
Mycket slagtåligt och enkelt att bearbeta med vanliga verktyg.
Brandhämmande egenskaper och en motsvarande brandklassning
som ger ett säkert material inom en rad områden.
Livsmedelsgodkänt. Materialet kan användas för att
presentera, lagra eller transportera mat.
Finns som klar, anti-reflex och vit.

Axpet® (APET) skivorna är:
•
•
•
•
•

Perfekt lämpade för formning. Materialet har utmärkta
kallbockningsegenskaper.
Mycket slagtåligt.
Kemikalieresistent - materialet är resistent även mot mycket aggressiva ämnen.
Livsmedelsgodkänt. Materialet är helt säkert att
använda i kontakt med mat.
Finns som klar, bronsfärgad samt fluoroscerande
grön, röd och orange.
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Var används Vivak® och Axpet®?
•
•
•
•

P.O.P (displays, prislappslister, varuautomater etc.)
Reklam i allmänhet (glasning för affischering, reklamskyltar, bordsdisplayer etc.)
Livsmedelsindustrin (förpackningar, lådor, hyllavdelare).
Medicin (proteser, särskilda anordningar).

Vilka andra varianter av Vivak® och Axpet®
finns det?
Vivak® UV

Lång livslängd tack vare överlägsen väderbeständighet. Dessa skivor är
därför lämpliga för användning utomhus. 10-års garanti på väderbeständighet och transparens. Finns i följande varianter:
• Vivak® UV clear (2099)
• Vivak® UV white (2130)
• Vivak® UV bronze (2850)
• Vivak® UV grey (2760)

Vivak® Design

Vivak Design är frostade solida skivor tillverkade av termoplastisk copolyester. De erbjuder hög slagseghet, ett bra brandklassning och är helt
återvinningsbart.
• Vivak® Design clear (099)
• Vivak® Design white (145)

Axpet® UV

Skivan har en speciell coatning för bättre UV-skydd, vilket ger hög väderbeständighet och UV-stabilitet. 10-års garanti på väderbeständighet och
transparens.
• Axpet® UV clear (099)
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