
LUCOFLEX SLIM EXTREME CUTTABLE

Lucoflex Slim Extreme Cuttable é o produto de substituição de néon mais flexível atualmente 
disponível. Pode ser dobrada num raio muito pequeno, permitindo total liberdade artística como 
com o néon tradicional. Como pode ser cortada a cada 10,4 mm, dá liberdade ilimitada para criar 
qualquer texto ou forma sem ter de pensar nas distâncias de corte.

O produto é fabricado com a mais recente tecnologia de extrusão de silicone em molde, resistente 
aos raios UV, à prova de intempéries, não amarelece.

Lucoflex slim extreme cuttable é um verdadeiro substituto LED de baixa potência para pequenos 
letreiros de néon e peças de arte, disponível em 5 cores brilhantes e uniformes.

• Extremamente flexível, estável aos raios UV, resistente
ao impacto e com extrusão de silicone ignífugo

• Classe de protecção IP67
• 5 anos de garantia
• Ampla diversidade de cores, mantem cores diurnas

quando não iluminadas
• Luz brilhante, sem pontos e homogénea
• Ajustável em comprimento, passível de corte a cada

10,4mm



LUCOFLEX SLIM EXTREME CUTTABLE Artigo no Descrição Daytime colour Nom. W/m

FX-3000-W Branco quente - 5m ajustável 3000K 11,5 W/m

FX-6000-W Branco Frio - 5m ajustável 6000K 11,5 W/m

FX-00620-R

Amarelo - 5m ajustável 590-595nm 11,5 W/m

FX-00520-G

Vermelho - 5m ajustável 520-525nm 11,5 W/m

Verde- 5m ajustável 465-470nm 11,5 W/m

• Dimensões:
8 mm (L) x 15mm (A) 
Comprimento: Bobines de 5 m 
Corte a cada 10.4 mm

• Estável aos raios UV, esistente ao impacto e com extrusão de 
silicone ignífugo

• 5 ano de garantia
• Em conformidade com as normas UL, CE e RoHS
• Tecnologia de corrente constante
• Potencia por metro: 11,5 W/m
• Indice de proteção: IP67
• Fluxo luminico: 280 lm/m (Branco)
• Temperatura de funcionamento: -25ºC~+60ºC
• Curvatura plana de 30 mm (raio)

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDADE F0NTE DE ALIMENTAÇÃO SERIE 12V

TUBOS LUCOFLEX

Artigo no Descrição

FX-18001 Tampa silicone- Saída recta

FX-18002 Tampa silicone- Saída Esquerda

FX-18003 Tampa silicone- Saída p/ Base

FX-18004 Tampa silicone- Saída Direita

FX-18005 Tampa silicone - Cega

F-18011 Cola de silicone (45ml)

ACESSÓRIOS

Fontes de alimentação PP12200 PP12150 PP12100 PP1260 PP1230

Máximo 5 m continuos por alimentação única. 12VDC - 200W 12VDC - 150W 12VDC - 100W 12VDC - 60W 12VDC - 30W

Todos os tubos Lucoflex Slim (11,5 W/m) 15,6 m 11,7m 7,8 m 4,7 m 2,3 m

tamanho mínimo de corte - 10,4 mm

15 mm

6 mm

8 mm

5m

UL silicone
extrusion

DC IP
67 5

Anos

8 mm

12V

10,4 mm

FX-00465-B Azul - 5m ajustável 465-470nm 11,5 W/m

FX-00590-Y
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