Pelapisan Inovatif Berkat Penelitian yang Lebih Baik
PCI Labs merupakan pemimpin industri di
bidang pelapis plastik yang tahan terhadap
abrasi. Berkat penggunaan Trailblazer dalam
pemrosesan dan pelapisan terkoreksi UV, kami
telah memegang 14 hak paten di Amerika
Serikat dan di dunia internasional. Kami
memiliki pengalaman selama lebih dari 50
tahun dalam bidang:

•
•
•
•

Lembaran berlapis Chromafilter®
Fabrikasi kustom produk-produk plastik
Pelapisan komponen plastik yang berasal dari
pelanggan
Pelapisan Terkoreksi UV Kustom

RUMAH VUEGUARD

Bahan yang dapat digunakan:
PC, PMMA, ABS PET, CAB, CA,
Poliamida, Poliester dan banyak
lagi...

RUMAH VUEGUARD®

PELAPIS TERKOREKSI
UV BERKINERJA TINGGI
UNTUK PLASTIK

Aplikasi Khusus
Berbagai macam aplikasi penting
mendapat manfaat dari pelapis dan
produk berkinerja tinggi PCI Labs,
termasuk di antaranya:
Instrumentasi otomotif
Pengukur dan instrumen penerbangan
Lensa kacamata
Meteran dan perangkat genggam
Jendela dan panel layar cetak
Peralatan pengukur dan layar luar ruang
Layar peralatan uji & laboratorium
Pencetakan materi promosi POP
Layar thermoformed
Layar dan panel medis
Filter video dan LED
Visor (penutup mata)

PERFORMANCE COATINGS
INTERNATIONAL LABORATORIES, LLC
Layanan Pelanggan: 610-588-7900
Faksimili: 610-588-7901
600 South Murray Street
Bangor, PA 18013, Amerika Serikat
www.pcoatingsintl.com
Surel (Email): sales@pcoatingsintl.com

Papan KetikTampilan optoelektronik

…dunia terlihat lebih jernih dengan Vueguard®

PERFORMANCE COATINGS INTERNATIONAL LABORATORIES, LLC
Pemimpin di Bidang Industri Pelapis, Penyaring & Aplikasi Tampilan
Pelapis Terkoreksi UV Vueguard 801® dan
Vueguard 901®
Lapisan Vueguard® memberikan daya tahan
terhadap abrasi dan zat kimia yang lebih baik
dengan pelapis anti-silau dan jernih. Lapisan
Terkoreksi UV ini memberikan pelapisan antiembun, anti-statik, anti-cincin Newton dan sifat
difusi cahaya yang baik. Vueguard 901®
memberikan fleksibilitas yang luar biasa dalam
pelapisan akhir. Vueguard 801® dan Vueguard
901® merupakan pelapis utama yang dapat
meningkatkan sifat dan kinerja kimia, fisika,
optik dan lingkungan sekitar, serta komponen
cetak tampilan dan optik yang jernih.

Pelapis Lensguard
Pelapis Terkoreksi UV LensGuard merupakan
pelapis yang tahan terhadap abrasi dan zat
kimia, pelapis kacamata yang ideal untuk
substrat plastik dalam industri kacamata.

Chromafilter®
Lembaran Chromafilter® AG dirancang untuk
mengurangi tingkat kesilauan, meningkatkan
tingkat kontras dan mempertahankan
resolusi yang tinggi. Berbagai jenis warna,
ketebalan dan tingkat gloss standar tersedia
untuk substrat polikarbonat dan akrilik dalam
mengoptimalkan tingkat kejernihan dan
kejelasan pembacaan dari layar produk Anda.

Bidang Industri yang Kami Layanani
Pelanggan kami yang beragam berasal dari
berbagai macam perusahaan industri berskala
besar hingga kecil di bidang:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otomotif
Dirgantara
Elektronik Konsumen
Peralatan Rumah Tangga
Peralatan Laboratorium & Pengujian
Maritim
Peralatan medis
Instrumentasi
Telekomunikasi
Kacamata
Pertahanan

Kami bekerja sama dengan berbagai
distributor, perakit, ekstruder, dan pencetak di
bidang industri plastik.

Pelapis Terkoreksi UV TopPro® Silkscreen
Pelapis atas TopPro® untuk plastik, kertas, dan logam
yang tahan abrasi dilapisi dengan pelapis Terkoreksi
UV. TopPro® WOW merupakan pelapis layar keras
yang dapat dicetak, yang memberikan tampilan yang
jernih pada permukaan plastik matte.

Pelapis Terkoreksi UV MaxGuard
Seri MaxGuard memberikan kombinasi biaya dan
kinerja yang sangat baik sebagai alternatif produk
pelapis Vueguard® premium. Dirancang pada
awalnya untuk penggunaan di keyboard, MaxGuard
merupakan pelapis keras terkoreksi UV yang
memberikan pelapisan anti-embun, anti-statik, anticincin Newton, anti-bakteri/mikroba dan sifat difusi
cahaya yang baik, dengan pelapisan akhir yang
memiliki sifat difusi tinggi hingga jernih.

PCI Labs merupakan pemasok global
utama bersertifikasi ISO 9001:2008 untuk
produk-produk pelapis terkoreksi UV
berkinerja tinggi untuk plastik, penyaring
optik berbasiskan polimer dan perangkat
pengujian.

Berbagai jenis pelapisan dan layanan pelapisan
yang lengkap……
•
Tingkat pelapisan berkinerja tinggi
•
Formulasi pelapisan kustom
•
Layanan pelapisan tol
•
Lembaran, saringan & panel yang dilapisi
•
Peralatan pengujian
•
Fabrikasi & Pelapis Akhir

Faksimili:610-588-7901

