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Makrolon®, Vivak®, Axpet®
Massieve platen voor maskers

Met massieve platen van de Exolon Group
beschermd tegen Covid-19 infecties
Preventie van infecties.
U hecht waarde aan de gezondheid van uw medewerkers en klanten? Denkt u
na over maatregelen ter preventie van infecties om de snelle verspreiding van
virussen en bacteriën tegen te gaan, maar weet u niet met welk materiaal u die
het snelst kunt implementeren? Dan kunnen wij u helpen om, met onze transparante, massieve platen, een snelle en efficiënte oplossing te vinden.
Zeer slagvaste massieve platen voor gelaatsschermen.
Of het nu gaat om artsenpraktijken, ziekenhuizen, bejaardentehuizen of verpleeghuizen. De minimumafstand kan niet altijd in acht worden genomen. Hier
zijn gelaatsschermen, vervaardigd van polycarbonaat of polyesterplaten van
de merken Makrolon® (PC), Vivak® (PETG) of Axpet (PET) een passende oplossing. Ze zijn geschikt als bescherming tegen hoesten en niezen en beschermen tegen een virusinfectie. De hoge slagvastheid van de thermoplastische
kunststof platen zorgt voor een hoge breukvastheid en veilig gebruik voor het
gezicht. Alle aanbevolen producten zijn goedgekeurd conform brandklasse EN
13501-1, B-s1, d0.
Eenvoudige en snelle verwerking.
Thermisch vormen, plooien of koud buigen (afhankelijk van het product) zijn
opties om het product snel en efficiënt te verwerken. Boren, frezen, zagen, snijden, stansen of lasersnijden. Onze materialen zijn snel en veilig te verwerken.
Reinigen met gangbare middelen.
Het materiaal kan eenvoudig worden gereinigd met een zachte, schone spons
en lauw water plus milde zeep of een neutraal of licht alkalisch reinigingsmiddel. Spoel het daarna af met schoon water en maak het droog met een leren
doek of een vochtige cellulosespons. Voor desinfectie raden wij aan producten te gebruiken die zijn gebaseerd op de bestanddelen: Ethanol of 2-propanol
of waterstofperoxide. Onze producten zijn in vergelijking met andere kunststoffen als bijv. PMMA bestand tegen deze chemicaliën. Voor een professionele reiniging van PC-vizieren raden wij stoomsterilisatie aan.

Een transparant vizier voor:
• bescherming van het gezicht
• beschermende gelaatsschermen
• bescherming tegen niezen/hoesten
Uw voordelen op een rij:
• hoge transparantie
• eenvoudige verwerking
• makkelijk te reinigen
• hoge slagvastheid
Wij bevelen de volgende
producten aan:
Makrolon® GP
• hoge slagvastheid
• koud buigbaar
• thermisch vormbaar
• dikte van 0,75 - 3 mm
Vivak®
• geschikt voor levensmiddelen
• eenvoudig thermisch vormbaar
• hoge slagvastheid
• dikte van 0,6 - 3 mm
Axpet®
• geschikt voor levensmiddelen
• geschikt voor platte toepassingen
• hoge stijfheid
• dikte van 0,8 - 3 mm

Exolon Group - Your longterm partner
De Exolon Group is toonaangevend op het gebied van geëxtrudeerde thermoplastische transparante of translucente massieve en meerwandige polycarbonaatplaten voor diverse innovatieve toepassingen.
Hebt u nog vragen?
Wij helpen u graag verder.

Exolon Group GmbH
Rommerskirchener Str. 21
50259 Pulheim · Duitsland
sales@exolongroup.com
www.exolongroup.com

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, buitencontractuele 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 opgenomen 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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