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דוראבלק הוא אלומיניום אנודייז המיועד לסימון באמצעות לייזר

.C02

הוא מיועד לתויות ושלטים עמידים בתנאי סביבה קיצוניים.

דוראבלק גובר על כל החומרים האחרים בעלי רקע שחור
בכל המבחנים והתקנים המחמירים של צבא ארה"ב

כיסוי Durablack

רב-שכבתי

MIL-STD-130

ו-

MIL-DTL-15024F

בכל הקטגוריות :שמש,שחיקה,כימיקלים,מלח חום

ועוד .

הלוח מורכב ממספר שכבות ומאפשר התקנה ע"י דבק רב-עוצמה
או ע"י חורים/ניטים .הלוח בעובי  0.13ממ גמיש ומאפשר התקנה
על משטחים מעוגלים ולא ישרים.
ניתן לצרוב /לסמן דוראבלק בכל לייזר

C02

כלשהו

וליצור תמונה או ברקוד ברזולוציה גבוהה מאד.

יתרונות החומר:
אלומרנרום אנודריז
דבק רב עוצמה

~ מציית לתקן  UIDשל משרד ההגנה האמריקאי.
~ עמיד בתנאי סביבה חיצוניים קשים ביותר.

~ רזולוצית הדפסה גבוהה מאד.
~ גימור מט  -מונע השתקפות.

~ אפשרויות התקנה ללא/עם דבק.
~ ייצור קל  -הגדרות לייזר סלחניות.
~ ניתן לייצור במיקור חוץ.

י.ת.ב טוכנויות הנדטה )  (99בע"מ
א,ת ,תנובות ,ת,ד 68 ,כפר יונה 40300
מלפוו, 052-977-4678 :פקס09-8947448 :

sigalit@itb.co.il www.itb-agc.co.il

Mז

תהליר העיבוד
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LASER MARKABLE ALUMINUM

ביצועי ™DuraBlack

ו ~ I,!!!~!\\II
ו  Iן[ III1I111I1

"_"'"'-':י! 1
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שעות בהתקן

4,000
XE-3/HS Q-SUN

UV

וכואץ ב

)וכוערר

8-10

חש'פה בסב'בה ח'צונ'ת

שנ'ם(

 4000וכחזור'ם בוככש'ר  Taber Abraserעם עווכס של  1ק"ג

.1

תכובה/יישום

עיצוב גרפי

סב'בות שוחקות

~

!c

 370וכעלות צלס'וס לוכשר שעה

חום

' 30ום בתוכ'סת וכלח תקן ASTM 8117

סב"בה יימ  'Iת

 96שעות בכ'וכ'קל'ם שונ'ם בתקן MIL-STD-810G

כ'וכ'קל'ם  /קורח'ה

דבק רב עוצוכה וכב'ת

3M

או פ'נ'ם

F-

גבוה

~

אפשרו'ות הצוכדה גוכש-ות

וכתא'ם לוכשטח'ם וכעוגל'ם

דק

וכ'קור חוץ של ייצור השלט

נ'תן לע'בוד גם בחלק'ם
חתוכ'ם וכראש לפנ' ה"צור

קל לע'בוד ווכפ'ק ס'וכון וכאווכת בדרגה גבוהה ב'ותר

הגדרות ל'ייר סלחנ'ות

וכונעת צר'בת 'תר בעת הס'וכון

שכבת אנדו"ז אחור'ת

וכונע השתקפות

ג'וכור וכט

וגוכ'ש בעוב'

0.13
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 .2טעינה וסימון של החומר

מניע בשילוב הנדלים והעוביים הבאים:
" 254x305 mm 10x12" , 0.13 mm 0.005", 0.5 mm 0.020

I

CAGE 535V1

~

PIN 0312105333
S N 000000000002

 3ן MFR8V6
SER M2008 1917

PNR 7 311160030 7

~

~

ז CROSSWIND SENSOR UNI

" 305x508 mm 12x20" , 0.5 mm 0.020
" 508x610 mm 20x24" , 0.5 mm 0.020
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(17V) 68023
(1P) 123441 58 2
(S) 00159
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חיתור והתקנה
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