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ات الجديد من إيكرت وقد تم تصميمه من تأث�ي  بالتالوكس هو جيل أصبغة ال

ي
ثنا�ئ االست يق  ال�ب هذا  يؤدي  الزخرفية.  البالستيكية  للمواد  االستخدام   أجل 

ات لمعان واضحة إما أث�ي ا إىل الحصول عىل ت ي ان  المصحوب بظالل بلون الشمب

ألوان نقية أو مركبة مع أصبغة وألوان شفافة  .ب

القيمة ذات  للتطبيقات  لالستخدام  مثاىلي  بشكل  مالئمة  بالتالوكس   أصبغة 

سيما وال  الفاخرة  االستهالكية  والسلع  التجميل  ات  مستح�ف كأغلفة   العالية 

اتية. يعود  للجلود االصطناعية عالية الجودة، واالئزياء ومنتجات االئساليب الحي

بريق المكسوة PLATALUX أصل  الزجاجية  ته  ف رك�ي إىل  لالنطباع  والمث�ي   االئنيق 

ات لونية مذهلة PLATALUX بالفضة. يوفر صباغ أث�ي  خيارات إضافية لتصميم ت
ف بروبيل�ي البوىلي  أو  البوليس�ت  ك الشفافة  البالستيكية  المواد  ي 

�ف إثارة  أك�ث   تكون 

.عاىلي الشفافية

ف إيثيل�ي )البوىلي  أوليفينات  كالبوىلي  القياسية  البوليمرات  بالتالوكس مع   يتالءم 

والبوىلي ف  بروبيل�ي البوىلي  الكثافة،  منفخض  ف  إيثيل�ي البوىلي  الكثافة،   عاىلي 

البوىلي مثل  الهندسية  البالستيكية  المواد  شأن  شأنها  كوبوليمر(  ف   بروبيل�ي

كربونات/ البوىلي  يل،  أكريلون�ت ايرين  ستايرن/الست البوىلي  فثاالت،  ت�ي ف  إيثيل�ي

إلخ. أضف إىل ذلك أن استقراره أميد  البوىلي  ف ستارين،  بيوتاداي�ي يك   أكريلوني�ت

 الحراري الممتاز الذي يعادل أك�ث من 300 درجة مؤية يجعل بالتالوكس منتجا

ا للغاية .فريدا وجذاب
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تالية ا المنتجات ال ن :تتوفر لدي

هذه  غرض  يتمثل   . الحاىلي الوقت  ي 
�ف ا  ن ت وخ�ب لمعرفتنا  مطابقة   المنشور 

ا بمعلومات عامة، دون أن تعفي ن ي تزويد عمالئ
انات الفنية �ف ي ب  المواصفات وال

لتأكد من ي فحص المنتجات الموصوفة ل
يته �ف  المستخدم المحتمل من مسؤول

ي تغي�ي تسمية
ا �ف  مالئمتها للغرض المتوخى من استخدامها. نحن نحتفظ بحقن

ي أو التطوير المستمر للتصنيع
.المنتج أو مواصفاته كنتيجة للتقدم التق�ف

ا االستشارية الفنية موجودة قيد ت�فكم عند الطلب لغرض الحصول ن  خدمت

المتعلقة الطارئة  المشكالت  حل  ي 
�ف التعاون  النصائح،  من  المزيد   عىل 

التصنيع واالستخدام، وال سيما من أجل تنميق الصيغ الموىص بها. غ�ي أن  ب

يانات والتوصيات ب ال تقييم هذه  ي 
يته �ف المستخدم من مسؤول  ذلك ال يعفي 

ي
الواردة �ف انات  ي ب ال نتحمل مسؤولية صحة واكتمال   قبل استخدامها. نحن ال 

.هذه الورقة، ما يرسي أيضا عىل أية معلومات فنية أخرى متعلقة باالستخدام

PLATALUX

النوع

توزع حجم الجزيئات

ا ]ميكروم�ت ب D50 ]تقري

PLATALUX E 35 – 150

PLATALUX F 75 – 450


