
Makrolon® UV AdLight
brengt licht in uw lichtreclame.

multi UV



Makrolon® UV AdLight
laat uw merk eruit springen.

Zorg dat uw merk in het juiste licht staat 

Met massieve polycarbonatplaten van Makrolon® UV AdLight 
zorgt u ervoor dat uw merk straalt. Lichtreclame heeft zich in 
de loop der jaren doorontwikkeld met steeds nieuwe materi-
alen en technologieën. Van gloeilamp- en TL-verlichting tot 
de huidige toepassing van energiezuinige led-verlichting. 
Met Makrolon® UV AdLight helpt Exolon u aan de vereisten 
van moderne lichtreclameprojecten op led-basis te voldoen.

Eyecatcher overdag en ‘s nachts
Voor een gelijkmatige en volledige verlichting van lichtkasten, 
logo’s, profielletters, reclamezuilen, displays is meer dan 
alleen voldoende verlichting nodig. Makrolon® UV AdLight 
combineert lichttransmissie en -diffusie op een harmonieuze 
manier, om zo uw merk in het juiste licht te zetten en ervoor 
te zorgen dat uw reclame een hoogtepunt in de avondver-
lichting en de nachtelijke uren wordt.



Makrolon® UV AdLight zet accenten
Bij achtergrondverlichting wordt het licht vrijwel onveranderd 
door de doorschijnende massieve plaat doorgelaten en wordt 
een homogene lichtverdeling verzekerd, zodat zichtbare led-
hotspots ook in kleinere toepassingen als lichtboxen nu tot 
het verleden kunnen behoren. Maar ook zonder achtergrond-
verlichting straalt het materiaal door het mooi witte oppervlak.

Kenmerken:

• Hoge lichttransmissie
• Hoge lichtdiffusie
• Bijzonder duurzaam
• Goede brandklasse
• Garantie op weerbestendigheid
• Eenvoudig inzetbaar
• Efficiënt en kosteneffectief



Prestatiehoogtepunten

Robuust materiaal voor buitengebruik 
Met zijn dubbelzijdige UV-beschermlaag is Makrolon® UV AdLight 
het perfecte materiaal voor langdurige buitengebruik van 
achtergrondverlichting. De massieve plaat is slagvast en 
vrijwel onbreekbaar –  dit bespaart op kosten van de vervan-
ging van materiaal dat bijvoorbeeld door vandalisme kapot is 
gegaan.

Alles-in-één: Glanzend en mat oppervlak
Makrolon® UV AdLight heeft een glanzend en een mat opper-
vlak, zodat u het materiaal overeenkomstig de toepassing en 
het gewenste effect kunt aanpassen.

Creativiteit en designvrijheid – zoals u het wilt
Vlak of vervormd, alle vormgevingsopties voor uw constructieve 
ontwerpproject staan open. De goede thermoformingseigen-
schappen van het materiaal zorgen voor een perfecte oplos-
sing voor uw ideeën. De matte afwerking blijft zelfs na warm-
vervormen behouden. Bedrukken van de glanzende zijde is 
ook probleemloos mogelijk. *

Eenvoudig bewerkbaar lichtgewicht
Makrolon® UV AdLight is een lichtgewicht en kan eenvoudig 
en probleemloos met de gebruikelijke gereedschappen in de 
metaal- en houtbewerking worden bewerkt – Zagen, frezen, 
boren – alles is mogelijk. * * Raadpleeg onze technische instructies 

voor meer specificaties.



Makrolon® – 
Kwaliteit en veiligheid voor de hoogste eisen  

Het merk Makrolon® staat voor een omvangrijk assortiment van 
eersteklas polycarbonaatplaten met constante hoge kwaliteit, 
op basis van het gebruik van hoogwaardige grondstoffen, een 
allesomvattend kwaliteitsmanagement en volgens 
EN ISO 9001 gecertificeerde productieprocessen. 

Reiniging zonder inzet van agressieve reinigingsmiddelen
Vuile onderdelen kunnen met water en een zachte doek of 
spons worden schoongemaakt – nooit droog afboenen! Voor 
een grondige reiniging raden wij het gebruik van een niet-
scheurend reinigingsmiddel aan. U kunt goed en vrijwel helder 
schoonmaken met een microvezeldoekje dat alleen met water 
bevochtigd is. *

 
Gecertificeerd brandvertragend materiaal  
De goede brandklasse zorgt ervoor dat u zich geen zorgen 
hoeft te maken wanneer er bijvoorbeeld door kortsluiting 
een brandhaard zou ontstaan. Makrolon® UV AdLight is 
geclassificeerd en getest volgens de Europese classificatie 
DIN EN 13501. 



Kenmerken:

• Hoge lichttransmissie
• Hoge lichtdiffusie
• Bijzonder duurzaam
• Goede brandklasse
• Garantie op weerbestendigheid
• Eenvoudig inzetbaar
• Efficiënt en kosteneffectief

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. Makro-
lon® is en geregistreerd handelsmerk, eigendom van en is gelicentieerd door Covestro Group. 
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