
 

 
 
 
 
 
Arkusz techniczny produktu                20977.180.3xx00 
 
FOLAJET ARF  (rolki) 
 
Folia pozbawiona refleksów wietlnych i przeznaczona do 
szerokoformatowych drukarek atramentowych (ploterów) 
 
Poliestrowa folia, powleczona warstw  likwiduj  refleksy wietlne i 
przeznaczona do wykonania w wysokiej rozdzielczo ci 
grafik pod ogowych, banerów, informacji w punktach sprzeda y [POS], 
tablic informacyjnych, paneli pod wietlanych i wielu innych. 
Folia charakteryzuje si  wysok  stabilno ci  wymiarow , absolutn  

asko ci , wierno ci  odwzorowania kolorów, szybko wysycha, jest 
odporna na rozrywanie oraz prosta w obróbce i laminowaniu. Po stronie 
zewn trznej (matowej) pokryta jest pow ok  o wysokiej odporno ci na 
dzia anie czynników chemicznych i mechanicznych a po przeciwnej 
stronie jest powleczona warstw  umo liwiaj  nadruk atramentowy. 
Jest dostarczana tak e w wersji z paskami papierowymi na d szych 
kraw dziach rolek [wersja HP/RS]. Paski umo liwiaj  drukowanie w 
drukarkach  wyposa onych w optyczne czytniki prowadz ce foli  / papier 
w drukarce. Po wydrukowaniu paski zdejmuje si . 
 
Charakterystyka 
 

 Jest dostosowana do drukarek atramentowych z g owicami 
termicznymi i piezo 

 Stosuje si  j  do wodnych atramentów barwnikowych (dye) 
 Nadrukowany atrament nie rozlewa si  
 Folia gwarantuje druk z wysok  rozdzielczo ci  
 Folia jest odporna na uszkodzenia mechaniczne  
 Szybko wysycha 
 Zachowuje idealn  p asko  

 
Wyko czenie powierzchni 
 

 Powierzchnia zewn trzna folii, przeciwna do strony do nadruku, jest 
pozbawiona refleksów wietlnych (lekko matowa) 

 
Specyfikacja 
 
Pow oka po stronie druku  Do nadruku atramentowego  
Strona do nadruku yszcz ca 
Strona przeciwna Matowa, odporna na zarysowania  
Materia  pod a   Folia poliestrowa 
Wymiary rolek    Jak w ko cowym zestawieniu  
Grubo  folii bazowej   0,180 mm 
Zawarto  opakowania   1 rolka  
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Kompatybilno  
 

 Folia jest odpowiednia do wi kszo ci ploterów atramentowych 
drukuj cych wodnymi atramentami barwnikowymi (dye)  

 Folia nie jest przystosowana do drukowania atramentami 
zawieraj cymi rozpuszczalniki i oleje. 

 Prosimy o uwzgl dnianie zalece  zawartych w naszej li cie 
rekomendacyjnej  http://www.folex.ch/ 

 
Drukowanie 
 

 W pomieszczeniach roboczych nale y utrzymywa  temperatur  od 15 
do 300C oraz od 30 do 70% wilg. wzgl dnej.  

 Zaleca si  24-godzinne dopasowywanie folii do temperatury i 
wilgotno ci miejsca, w którym przebiega  b dzie drukowanie. 

 Nie nale y pozostawia  odcisków palców po stronie do drukowania. 
 Tryb drukowania: lustrzany, z najwy sz  dok adno ci . 
 Foli  mo na nakleja  na przylepne pod e dopiero po ca kowitym 

wyschni ciu nadrukowanego atramentu. 
 Ekspozycja na zewn trz pomieszcze : do 3 miesi cy. Je li przewiduje 

si  d szy czas ekspozycji - folia wymaga laminowania foli  
ochronn  UV. 

 
Sk adowanie 
 

 Otworzone opakowania nale y przechowywa  w temperaturze 15-250C 
 i wilgotno ci wzgl dnej 30-60%. 

 
Opakowania 
 

 Rolki Folajet ARF 
 

Art.-Nr Grubo  mm  Szer. rolki mm ug. rolki m 
20977.180.35900 0,180 610 20 
20977.180.39000 0,180 914 20 
20977.180.32000 0,180 1220 20 

 
 Rolki Folajet ARF HP/RS  [z paskami sensorowymi] 

 
Art.-Nr Grubo  mm  Szer. rolki mm ug. rolki m 

20987.180.35900 0,180 610 10 
20987.180.39000 0,180 914 10 
20987.180.32000 0,180 1220 10 
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