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Policomplex representa a empresa Lucite International
A Lucite International é líder mundial em design, desenvolvimento e fabricação de produtos
acrílicos para uma ampla gama de setores.
A fábrica, localizada em Rozenburg, Holanda, fabrica o polimetilmetacrilato (PMMA) standard, o
modificado ao impacto e personalizado em uma ampla gama de variantes e cores.
Com mais de 60 anos de experiência na indústria dos acrílicos, Lucite International tem uma
grande experiência em aplicativos permitindo-lhes desenvolver soluções de produtos sob medida
em colaboração com seus clientes.
Cuales são os benefícios do PMMA acrílico DIAKON?
Obtenha a estética exata que procura para suas peças. Lucite International desenvolve qualidades
estéticas personalizadas para assegurar-se de atinger a cor / efeito específico e a textura da
superfície que deseja:

- Cores profundas, personalizados
- Alto brilho ou acabamento mate
- Resistência ao riscado
- Resistência ao impacto
- Resistência aos raios UV
Desenho interior do automóvel resistente e duradouro. As qualidades Lucite® Diakon® são
resistentes ao riscado, os impactos e os raios UV para prolongar a vida útil de sua peça decorativa.
O equilíbrio destas propriedades também pode se optimizar para se ajustar aos requisitos
específicos relacionados com as condições de uso do acabamento acrílico.

Adjunto ao envio desta Newsletter pode encontrar o catálogo geral
de graus DIAKON PMMA
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precisa de conselhos para as
suas peças de PMMA?

Não hesite em nos perguntar sobre o grau mais
adequado para os requisitos de sua peça
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Obrigado - Fakuma 2018
A equipa Técnico-Comercial de Policomplex S.L.
participou na última edição da feira internacional do setor
de plásticos Fakuma em Friedrichshafen, Alemanha.
Queremos aproveitar esta Newsletter para agradecer aos
clientes e as nossas representadas sua atenção nas
diferentes reuniões que tivemos juntos durante esta feira.

POLICOMPLEX S.L. já está planejando a sua
participação nas principais feiras internacionais de
2019, incluindo a Feira K em Düsseldorf, cuja última
edição foi em 2016

A feira K é a feira mais importante do mundo dedicada ao plástico e borracha. Acontecerá de 16 a 23
de outubro de 2019 em Düsseldorf.
Com mais de 3.000 expositores, a feira K também será em 2019 a plataforma ideal para fazer negócios
e estabelecer contatos. As principais empresas do setor de plásticos e borracha apresentam toda a
gama de serviços do setor no mais alto nível internacional.
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