
Exolon® Vista QX10
Optische kwaliteit
voor duidelijke eisen.



Exolon® Vista QX10
Kwaliteit bij uitstek!

Visuele kwaliteit heeft een naam – QX10.

Exolon® Vista QX10 voldoet in alle opzichten aan de hoogste vi-
suele eisen. Als onderdeel van een nieuwe reeks producten die 
hoge eisen stelt aan de visuele kwaliteit, scoort het innovatieve 
materiaal over de hele lijn voortreffelijk. En dat voor elke denk-
bare toepassing. Exolon® Vista QX10 blinkt uit door de transpa-
rante kwaliteit van het materiaal en voldoet zeker aan uw speci-
fieke eisen voor een hoge visuele kwaliteit. Bij diverse 
toepassingen, bijvoorbeeld panoramische daken of achterruiten 
van auto‘s.

Aan fabrikanten van „witgoed“ biedt Exolon® Vista QX10 eve-
neens puur genot: het perfecte materiaal met minimale insluitin-
gen zorgt voor een vlekkeloos uiterlijk, bijv. bij doorzichtige 
bedieningspanelen op wasmachines, vaatwassers, fornuizen, 
koelkasten en diepvriezers. Met verschillende procédés, zoals 
digitale druk of zeefdruk, kan Exolon® Vista QX10 zonder 
problemen verder worden bewerkt.
 In de kunststofverwerkende industrie scoort het materiaal 
goed door zijn uiterst eenvoudige verwerkbaarheid en warmte- 
vervormbaarheid. Lamineren, coaten, lakken, mattering of een 
folielaag erop zijn verdere toepassingen die de nodige speel-
ruimte bieden. Het veiligheidsglas biedt vooral aan ingenieurs, 
architecten en ontwerpers speciale toepassingsmogelijkheden 
in de machinebouw, de automobielindustrie en de winkel- en 
tentoonstellingsbouw.
 Exolon® Vista QX10 maakt indruk als eenvoudig high-
techmateriaal, niet alleen vanwege de eenvoudige verwerking, 
maar ook omdat het milieuvriendelijk is: QX10 voldoet aan de 
RoHS-richtlijnen en hoeft als afval niet apart door de fabrikant te 
worden verwerkt. Daarnaast zijn er testresultaten volgens ver-
schillende internationale brandwerende classificaties beschik-
baar.



Een uiterlijk dat het aanzien waard is.  

Exolon® Vista QX10 is een kwaliteitsproduct van Exolon Group. 
Bij standaardproducten wordt de goede visuele eigenschappen 
van transparante materialen beïnvloed door zichtbare insluitin-
gen. Gels en deeltjes in de grondstoffen, evenals aan het pro-
ductieproces inherente factoren worden bij toenemende plaat-
diktes op een storende manier zichtbaar.
 De door Exolon Group toegepaste innovatieve procestech-
niek maakt korte metten met optische (des)illusies en zorgt voor 
een zichtbaar duidelijke afname in de voor-noemde bronnen van 
verstoring. Exolon® Vista QX10-platen bieden een verbeterde 
visuele kwaliteit en schitteren door hun hoge transparantie. 
QX10 is de duidelijke, toekomstgerichte oplossing voor iedereen 
die waarde hecht aan transparantie en zijn klanten een duidelijk 
voordeel wil bieden.

Punt voor punt een helder voordeel:

• Exolon® Vista QX10 verenigt een met glas vergelijkbare 
visuele kwaliteit met een slechts half zo zwaar, veel breuk-
bestendiger materiaal

• Exolon® Vista QX10 biedt door de eenvoudige verwer-
king en warmtevervormbaarheid een brede scala van 
toepassingsmogelijkheden

• Exolon® Vista QX10 is volgens verschillende internatio-
nale normen getest en gecertificeerd

• Exolon® Vista QX10 is beschikbaar in de volgende 
standaardmaten:
- 3-12 mm plaatdikte
- in het formaat 3050 x 2050 mm



De manier waarop en het doel waarvoor u onze producten, technische ondersteuning en informatie (hetzij mondeling, 
schriftelijk of door middel van productie-evaluaties), inclusief voorgestelde formuleringen en aanbevelingen, aanwendt, 
vallen buiten onze controlemogelijkheden. Daarom is het imperatief dat u onze producten, technische ondersteuning en 
informatie zelf test, zodat u tot uw eigen tevredenheid kunt vaststellen of onze producten, technische ondersteuning en 
informatie geschikt zijn voor het door u beoogde doel en toepassing. Dit toepassingsgericht onderzoek moet minstens 
een test bevatten die de geschiktheid vanuit technisch, gezondheids-, veiligheids- en milieustandpunt onderzoekt. 
Dergelijke onderzoeken werden niet noodzakelijkerwijze door Exolon Group uitgevoerd. In zoverre schriftelijk niks anders 
met ons is overeengekomen, worden al onze producten uitsluitend verkocht overeenkomstig onze algemene 
verkoopsvoorwaarden, die wij u op uw verzoek graag toesturen. Alle informatie en technische ondersteuning worden ter 
beschikking gesteld zonder garantie of waarborg, en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering zonder voorafgaande 
kennisgeving. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat u elke vorm van aansprakelijkheid (contractuele, buitencontrac-
tuele en elke overige aansprakelijkheid) die voortvloeit uit het gebruik van onze producten, technische ondersteuning en 
informatie, aanvaardt, en dat u ons uitdrukkelijk ontheft van alle desbetreffende aansprakelijkheden. Elke verklaring of 
aanbeveling die hierin niet is opgenomen is niet gerechtvaardigd en zal ons niet verbinden. Geen enkele hierin opge-
nomen verklaring kan worden geïnterpreteerd als aanbeveling om een product te gebruiken in strijd met een patent m.b.t. 
grondstoffen of het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend of feitelijk toegekend op grond van een patent.  
Makrolon® is en geregistreerd handelsmerk, eigendom van en is gelicentieerd door Covestro Group. 
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