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Multiply® Messing / Metal  

Als aanvulling op een zeer uitgebreid assortiment kunststoffen bieden we de graveur ook een aantal   
andere graveermaterialen zoals Messing. 
Luxe borden worden vaak van messing gemaakt. Messing is er in vele varianten maar niet elke            
legering is geschikt om in te graveren. De hardheid is erg belangrijk en wij kiezen MS58 dat                 
beantwoordt aan de eisen van de meest kritische graveur. 
Maar niet elke plaat MS58 kan zomaar gebruikt worden. Naast de juiste legering is ook de                  
vlakliggendheid en de kwaliteit van de oppervlakte belangrijk, zaken die voor ons vanzelfsprekend zijn. 
De platen die wij uit voorraad leveren zijn derhalve hoogglanzend gepolijst en voorzien van een PE     
beschermfolie. We adviseren dan ook deze folie pas vlak voor het graveren te verwijderen om de    
hoogglanzende oppervlakte zoveel mogelijk te beschermen. 
Voor het inkleuren van de gravure kunt u onze standaard lakken gebruiken. 
Hecht graveermessing MS58 is leverbaar in dikte variërend van 1,00 tot maar liefst 3,00 mm. De platen 
kunnen wij desgewenst voor u op maat zagen in vrijwel elke gewenste afmeting. 
Hecht graveermessing MS58 is geschikt voor gebruik binnen en buiten. Het oppervlak kan na graveren 
worden gecoat met bijvoorbeeld Zaponlack. Het is echter een ‘levend’ materiaal. Een achteraf            
aangebrachte lak neemt een deel van de glans weg en zal de oppervlakte niet tot in lengte van jaren  
beschermen. Messing is een materiaal dat vaak onderhoud nodig blijft hebben. Van poetsen met        
bijvoorbeeld onze koperpoets zal het echter mooi blijven en goed onderhouden messing naamplaten  
blijven haast “eeuwig” leven. 
 
Naast Hecht graveerplaat MS58 hebben we Multiply Metal in het assortiment.  
Deze graveerplaten zijn leverbaar in 0,6 en 1,6 mm. Het standaard plaatformaat is 610 x 305 mm.       
Alle MP Metalplaten zijn voorzien van een ingebrande nylon coating. De coating maakt de kans op be-
schadiging  van de oppervlakte kleiner en er hoeft niet gepoetst te worden. 
Er is een keuze uit verschillende kleuren zoals goud, zilver, brons en zwart en diverse                          
oppervlaktestructuren.  
Doordat het messing pas na graveren zichtbaar wordt kan Multiply Metal goed met behulp van onze   
lakken of met Messingoxide worden ingekleurd. 
 
 

 

Deze gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. 
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 


