MIẾNG CHÊM DÁN TÁCH LỚP LAMECO

INSTANT-PEEL
Kim loại cũng dễ tách như composite
INSTANT-PEEL® (1) là loạt sản phẩm được làm bằng kim loại có thể
tách được, được thiết kế bởi Daniel GASTEL và đã được cấp bằng
sáng chế.
Lần đầu tiên, miếng chêm làm bằng kim loại cũng có thể sử dụng dễ
dàng như chêm làm bằng composite.

mới!

Ưu điểm:
DỄ DÀNG TÁCH BÓC VÀ SỬ DỤNG NHANH CHÓNG
Vật liệu kim loại trong loạt sản phẩm INSTANT-PEEL® có thể tách bóc một
cách cực kỳ dễ dàng giống như các sản phẩm làm bằng composite của chúng tôi
(INTERCOMPOSITE® (2), DUOPEEL® (3), X.FIBER® (4) và
COBRA.X® (5)). Những lá chêm có thể được tách ra dễ dàng bằng "ngón tay" mà
không cần tới bất kỳ dụng cụ nào, không cần dao hoặc máy cắt. Điều này giúp cho
các thợ lắp ráp và thợ kỹ thuật dễ dàng hơn trong công việc của mình.
Sự dễ dàng này là một điều hoàn toàn mới mẻ trong giới chêm kim loại và đây cũng
là một cải tiến to lớn trong ngành này.

AN TOÀN, KHÔNG GÂY NGUY CƠ TAI NẠN
Loạt sản phẩm này hoàn toàn loại bỏ mọi nguy cơ làm đứt tay bạn khi tách lá chêm.
Do đó, bạn không cần phải đeo găng bảo vệ; Đây là điều trước đây chưa từng có khi
xử lý lá chêm bằng kim loại.

(2) INTERCOMPOSITE® - Nhãn hiệu đã đăng ký,
tại Pháp: Bằng sáng chế số FR 2 572 411 B1
(3) DUOPEEL® - Nhãn hiệu đã đăng ký, tại Pháp:
Bằng sáng chế số FR 2 944 990 B1, tại Châu Âu:
đang chờ cấp bằng
(4) X.FIBER® - Nhãn hiệu đã đăng ký, tại Châu
Âu: Bằng sáng chế số EP 1 444 094 B1, tại
Canada: Bằng sáng chế số CA 2 464 337 C, tại
Mỹ: đang chờ cấp bằng
(5) COBRA.X® - Nhãn hiệu đã đăng ký, tại Châu
Âu: đang chờ cấp bằng, tại Canada: đang chờ cấp
bằng, tại Mỹ.: đang chờ cấp bằng

CÁC ĐẶC TÍNH HÓA, NHIỆT, CƠ VÀ VẬT LÝ HỌC CỦA KIM LOẠI
Các thông số chi tiết sẽ được cung cấp qua email theo yêu cầu.

THÔNG MINH VÀ TIẾT KIỆM
Khi tách, các lá chêm luôn phẳng và không bị biến dạng trong mọi trường hợp. Vì
vậy, chúng có thể được sử dụng lại.
Điều này cho thấy đây là một cải tiến to lớn trong ngành chêm kim loại.

Validé par Nancy GASTEL, le 15/11/2013
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Châu Âu: đang chờ cấp bằng, tại Canada: đang
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ĐẶC TRƯNG CỦA LAMECO: CHẤT LƯỢNG HOÀN HẢO
Tất cả các loại chêm dán trong loạt sản phẩm INSTANT-PEEL® của chúng tôi đều
được gắn bằng keo trên bề mặt và không có keo ở cạnh.
Hơn nữa, nhờ có các quy trình sản xuất độc quyền của chúng tôi, các loại chêm này
cực phẳng và hoàn toàn không có gờ.

Kích thước các sản phẩm của INSTANT-PEEL®:
Trọng lượng
riêng

2

6

0,1
.004

7

8

9
X

Nhôm
IPLS1

1200

2,8

X

X

IPLS2 5052
Đồng thau

2,8

X

X

IPLS3 CZ108/CuZN37

8,5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Thép không gỉ
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INSTANT-PEEL®, Kim loại cũng dễ sử
dụng như composite.

LAMECO · 2 bis, phố Blaise Pascal · ZA de Pissaloup
78190 TRAPPES PHÁP · ĐT: 01 30 68 61 05 · Fax: 01 30 68 14 47
E-mail: Lameco@LamecoGroup.com · Vốn công ty 312 800 Euros
SIRET 302 177 936 00051 - APE 2562 B

www.LamecoGroup.com

LAMECO Vốn công ty 312 800 Euros - SIRET 302 177 936 00051 - APE 2562 B – © Photo J.Partouche/Tulipe Noire

Đặc điểm kỹ thuật /
vật liệu

Độ dày của phần tách được (mm / inch)
đặc điểm kỹ thuật
0,010
0,025
0,05
0,075
.0004
.001
.002
.003

