zichtbaar de beste

LightUp®
• Lichtgevende full colour
• Sensationeel innovatief product
• Licht op in het donker
• Gepatenteerde technologie
• Fascinerend effect
Door een nieuw printprocedé lichten de kleuren van onder andere vlaggen, spandoeken,
indoorbanners, displays en parasols extra op. Met daglicht ziet de Light Up ® afbeelding er
normaal uit, maar in de in de schemering en in het donker komt deze door belichting met
blacklight volledig tot leven.

zichtbaar de beste

Het effect
•

De kleuren bezitten de eigenschappen van normale tinten.

•

Fluorescerende eigenschappen.  

•

Bij daglicht voldoet het optische resultaat aan de eis van conventioneel drukwerk. In schemering
en duisternis ontstaat, onder invloed van UV blacklight, een oplichtend beeld.

De werking
Aan de kleurstoffen zijn fluorescerende pigmenten toegevoegd, daardoor zullen in het donker en onder
invloed van UV licht vooral de warmere kleuren extra oplichten. Faber Vlaggen heeft de exclusieve rechten
om dit procedé toe te passen op textiel en PVC. U ziet dat de lichte kleuren zeer intensief gaan stralen
en een fascinerende indruk achterlaten.

Wetenswaardigheden
Bij normale straat-/showroomverlichting wordt de hele omgeving uitgelicht. Met Light Up ® wordt d.m.v.
blacklight-lampen alleen het bedrukte doek in het voetlicht geplaatst. In daglicht zijn de Light Up ®
afbeeldingen niet te onderscheiden van “normaal” drukwerk. De blacklight effecten veroorzaken volkomen
nieuwe reclameprikkels, die uw afnemers met verbazing zullen waarnemen. Er dient wel een zekere aanwezigheid van geel en/of rood in het full colour beeld te zijn. Deze worden zo sterk mogelijk verwerkt in het colourmanagement voorafgaand aan het drukproces om het kleurenspel volledig te ontvouwen. Het resultaat is een
druk, die straalt en optisch een aanzienlijk grotere opvallendheid heeft dan ieder vergelijkbaar medium.

Toepassingen
•

Binnen en buiten.

•

Op straat, horeca, winkels, events, discotheken.

•

De inzetmogelijkheden zijn onbegrensd.  Zo ook de belichtingsalternatieven.

•

Op textiel:  van banier tot vlag, van spandoek tot parasol.
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