
Arkusz informacyjny produktu            Pod a do druku ink-jet UV

FOLAJET  CL  UV
Folia o wysokiej przejrzysto ci przeznaczona do zadrukowania barwnikami
atramentowymi utwardzanymi promieniowaniem UV.
FOLAJET CL UV jest jednostronnie powlekan , przezroczyst  foli  poliestrow , przeznaczon  do
wykonania foto-realistycznych przezroczy i do ich prezentacji w pod wietlanych panelach i
kasetonach jak równie  do reklam okiennych lub nak adek rysunków technicznych.
Mo e by  tak e stosowana do wykonania przezroczy do rzutników oraz do kolorowych nak adek
tematycznych. Wydruki charakteryzuj  si  wodo- i wiat oodporno ci .

ZASTOSOWANIE
Folia przeznaczona jest do wykonania
reklam okiennych, rysunków nak adkowych,
elastycznych display’ów i innych klarownie
przezroczystych, wielkoformatowych wydru-
ków atramentowych.

CHARAKTERYSTYKA
Klarownie przezroczysta folia poliestrowa
Przeznaczona jest do normalnego lub
lustrzanego nadruku
Wierne odwzorowania kolorów, zarówno
przy o wietleniu zewn trznym jak i
pod wietlaniu
Szybkie wysychanie wydruków
Wydruki s  odporne na dzia anie wiat a i
nie odpryskuj  od pod a

SPECYFIKACJA
Przezroczysta folia poliestrowa jedno-
stronnie pokryta warstw  umo liwiaj
nadruk ink-jet UV
Grubo : 0,130 lub 0,180 mm
Powleczenie: do druku ink-jet UV
Strona przeznaczona do druku: lekko
matowa, szorstka

ZASTOSOWANIE W URZ DZENIACH:
W wi kszo ci ploterów drukuj cych
atramentami typu UV (utwardzanymi
promieniami ultrafioletu).
Folia nie nadaje si  do druku barwnikami
olejowymi, wodnymi oraz solwentowymi

DRUKOWANIE
W pomieszczeniach roboczych zaleca si
utrzymywanie temperatury od 15 do 300C
oraz od 30 do 70% wilgotno ci wzgl dnej
Przed rozpocz ciem druku zaleca si  24-
godzinne dopasowanie temperatury folii do
temperatury pomieszczenia roboczego
Nale y unika  pozostawiania na
powierzchni folii odcisków palców
Folia mo e by  laminowana na zimno lub
gor co (w dolnym zakresie temperatur) –
lecz z uwagi na wodoodporno  wydruków
laminowanie nie jest konieczne.

SK ADOWANIE
W pomieszczeniach sk adowych wilgotno
wzgl dna powinna wynosi  30-60 % a
temperatura od 15 do 250C
Maksymalny czas sk adowania [w
powy szych warunkach i oryginalnych,
zamkni tych opakowaniach] – do 1 roku.

DOST PNO
Role w szeroko ciach:
914 i 1270 mm

ugo  standardowa: 30 m
FOLAJET CL UV:
grub. 0,130 mm Nr katalog. 20730.130.xxxxx
grub. 0,180 mm Nr katalog. 20730.180.xxxxx

INNE  POD A  DO  DRUKAREK WIELKO
FORMATOWYCH
do atramentów wodnych barwnikowych i pigmentowych

Papiery foto
Folie bia e [opak] równie  UV
Folie klarownie przezroczyste
Folie przezroczyste, matowe
Folie dekoracyjne
Folie przylepne
Matowe papiery gwarantuj ce wysok  rozdzielczo
Papiery o ozdobnej fakturze powierzchni

ótna

Dalsze inf.: http://www.folex.ch/connection_recolist.asp
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