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Frontignan, 23 oktober 2020

HEXIS-Group, den franska tillverkaren av material för 
visuell kommunikation lanserar THE200EVO, en polymerisk, 
premium printfolie med TAKE HEAT EASY® teknik

TAKE HEAT EASY® (THE),  
FRAMTAGEN FÖR ATT GÖRA APPLIKATIONER ENKLARE OCH SNABBARE
TAKE HEAT EASY® är resultatet av en kombination av ett lösningsmedelsbaserat 
adhesive och ett mikrostrukturerat bakpapper som utvecklats av vårt FoU-team. 
Denna innovation har tagits fram för att minska den initiala vidhäftningen, vilket gör 
applikationen av folien betydligt snabbare och enklare.
Under 2018 lanserade vi denna teknik för första gången med THE190EVO - en gjuten 
PVC-folie, och med tanke på dess framgång har vi valt att nu använda samma teknik på 
en premium, polymerisk PVC-folie.

THE200EVO, IDEALISK FÖR YTOR I STORA FORMAT
Enkel ompositionering, perfekt utskriftskvalitet och optimal hållbarhet är alla fördelar 
som gör det möjligt för våra kunder att underlätta sitt arbete med ännu enklare 
applikationer. THE200EVO är enkel att använda på plana eller något böjda ytor, för 2D 
montering (bussar, lastbilar, fordonsflotta etc.) och storformats skyltning.
Thibault VEUILLET, Business Development Manager Automotive, kommenterar: 
”Med sin suveränt glidande egenskap med hjälp av den låga initiala vidhäftningen är 
THE200EVO en idealisk produkt, särskilt när en applikation behöver monteras snabbt 
och exakt i våder.”

V850B, ETT NYTT POLYMERISKT LAMINAT 
SPECIELLT UTFORMAT FÖR THE200EVO 
HEXIS ligger alltid i framkant inom innovationer och lanserar nu V850B-laminatet med 
en tjocklek på 50 μm. ”I kombination med den printbara THE200EVO-folien kommer våra 
kunder att kunna få en väldigt flexibel kombination”, bekräftar Joachim WALLGREN, 
Försäljningschef Sverige.

THE200EVO & V850B, EN PRINTBAR KOMBINATION TILLVERKAD I FRANKRIKE
Caroline MATEU, styrelseordförande på HEXIS är stolt över att kunna berätta: ”Vårt 
forskningslaboratorium och vårt industriteam har kombinerat sina respektive styrkor 
för lanseringen av dessa två nya produkter på det mest framgångsrika sättet.
[...] År 2020 fortsätter HEXIS, trots de aktuella hälsofrågorna, sin kapplöpning om 
teknisk innovation med lanseringen av den nya självläkande X-tekniken för våra paint 
protection folier (BODYFENCEX) och den antimikrobiella PURE ZONE®-tekniken för 
ytskydd.”

För mer information: https://www.hexis-graphics.com/sv/the200evo/


