MIẾNG CHÊM DÁN TÁCH LỚP LAMECO

INTERCOMPOSITE
Miếng chêm dán tách lớp bằng vật liệu composite

INTERCOMPOSITE®(1) là vật liệu duy nhất có bằng sáng chế của LAMECO.
Vật liệu composite này được làm từ màng chất dẻo glycol polyethylen
terephthalat có được qua quá trình ép tạo khuôn 2 cánh.

Ưu điểm:
NHẸ
Là loại vật liệu đáp ứng được yêu cầu về trọng lượng nhẹ, INTERCOMPOSITE® là một
trong những loại chêm tách lớp nhẹ nhất.
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CÁC ĐẶC TÍNH TỐT VỀ VẬT LÝ, CƠ HỌC, NHIỆT HỌC VÀ HÓA HỌC
Thông số này sẽ được thông báo khi có yêu cầu qua email.

CHỐNG ĂN MÒN
INTERCOMPOSITE® là chướng ngại đối với những khớp nối điện hóa gây ra do sự
tiếp xúc giữa bề mặt và các hợp kim khác. Việc xử lý các bề mặt khác sẽ được cung
cấp khi có yêu cầu.

(2) DUOPEEL® - Đăng ký nhãn hiệu, tại Pháp:
Bằng sáng chế số FR 2 944 990 B1, tại Châu Âu:
đang chờ cấp bằng

Validé par Nancy GASTEL, le 15/11/2013

(1) INTERCOMPOSITE® - Đăng ký nhãn hiệu, tại
Pháp: Bằng sáng chế số FR 2 572 411 B1

MIẾNG CHÊM DÁN TÁCH LỚP LAMECO

INTERCOMPOSITE
Miếng chêm dán tách lớp bằng vật liệu composite
THÍCH ỨNG VỚI CÁC BỀ MẶT CONG
INTERCOMPOSITE® có thể thích ứng ngay với hầu hết các bề mặt cong mà không
làm mất đi độ chính xác. Và điều này có thể được thực hiện ngay tại chỗ.

SỬ DỤNG NHANH CHÓNG VÀ DỄ DÀNG
Bạn có thể tách INTERCOMPOSITE® chỉ bằng ngón tay trỏ (không cần bất cứ dụng
cụ nào) và khi tách xong, phần còn lại vẫn có thể được sử dụng tiếp.

AN TOÀN

CHI PHÍ THẤP
INTERCOMPOSITE® (cũng như DUOPEEL® (2)) có giá thành rẻ nhất trong số các vật
liệu chêm tách lớp của chúng tôi
.

Kích thước của các sản phẩm INTERCOMPOSITE®:
Độ dày của miếng chêm dán tách (mm / inch)
Tiêu
chuẩn

LS12

Trọng
lượng
riêng

1,395

Tiêu chuẩn
0,012 /
.0005

0,019 /
.0007

0,023 /
.0009

0,05 /
.002

0,075 /
.003

0,1 /
.004

0,2 /
.008
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INTERCOMPOSITE® có thể được tách một cách dễ dàng mà không gây thương tích
cho tay bạn.

