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FOLABASE SOFT A 
 
Samoprzylepne folie podk adowe 
 
Samoprzylepne folie podk adowe Folabase Soft A gwarantuj  niezawodno  przy 
montowaniu ich na cylindrze maszyny offsetowej i zapewniaj  równomierne 
przeniesienie punktu dzi ki mi kko ci powierzchni folii. 
 
Folabase Soft A jest samoprzylepnym wariantem naszych ju  produkowanych 
elastycznych folii podk adowych Folabase Soft U. Poprzez po czenie stabilnego 
wymiarowo poliestru z maksymalnie rozci gliwym poliuretanem uzyskano doskona e 

ciwo ci zachowywania wymiarów folii, tak e w odniesieniu do grubo ci. Mi kka        
i elastyczna powierzchnia nowej folii podk adowej wykonana z poliuretanu wyrównuje 
wszystkie niedok adno ci powierzchniowe w czasie druku. 
Przekroczenie obci enia powierzchni folii, np. przy przypadkowym jej zagnieceniu, nie 
powoduje konieczno ci jej wymiany - w przeciwie stwie do stosowanych kalibrowanych 
papierów podk adowych. 
Klej odporny na dzia anie chemikaliów charakteryzuje si  bardzo dobr  przyczepno ci  
do pod a i odporno ci  na dzia anie si cinaj cych. Przemieszczanie si  folii w czasie 

ugotrwa ej pracy w maszynie sta o si  praktycznie ca kowicie wy czone. Ponad to 
zdejmowanie wypracowanej (zu ytej) folii z cylindra jest w przypadku Soft A znacznie 
atwiejsze, a ilo  starego kleju pozosta ego na cylindrze zosta a sprowadzona do 
minimum. Czyszczenie cylindra zosta o uproszczone a czas przeznaczony na 
naklejenie nowej folii - znacznie skrócony.  

   

Korzy ci 
 Zastosowany klej charakteryzuje si  zwi kszon  odporno ci  na dzia anie 

wi kszo ci chemikaliów stosowanych w drukarniach. 

 Czas na wymian  folii w maszynie zosta  znacznie zredukowany - przy 
zdejmowaniu folii z cylindra warstwa kleju z regu y atwo oddziela si  od jego 
powierzchni, co sprawia, e otrzymuje si  w praktyce czysty cylinder. 

 Dzi ki strukturze chemicznej kleju mo na zmniejszy  do minimum ryzyko korozji 
cylindra. 
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Charakterystyka 
 No nik - poliester 
 Samoprzylepna 
 Odporna na zgniatanie (wraca do stanu poprzedniego) 

 

Wyko czenie powierzchni 
 Mi kkie (poliuretan) 

 
Specyfikacja 

 Materia  no ny - poliester/poliuretan 

 Grubo  nominalna - 0,35 mm 
 
Kompatybilno  

 Do cylindrów z obci giem gumowym 
 Do twardych pod y 

 
Stosowanie 
Czyszczenie / Przygotowanie cylindrów 
 - Usun  z cylindra wszystkie stare folie podk adowe (patrz poni ej) 
 - Za pomoc  mokrej g bki usun  z cylindra stwardnia e resztki gumy oraz py  
papierowy. 
 - Zmy  resztki kleju po foliach podk adowych Folabase najpierw za pomoc  
rodków do czyszczenia cylindrów (patrz tabela na ko cu tekstu). Nast pnie cylinder 

koniecznie musi zosta  kilkakrotnie przemyty rodkiem czyszcz cym  nie zawieraj cym 
uszczu, jak np. alkohol (przed czyszczeniem nale y sprawdzi  w instrukcji obs ugi 

maszyny, jakie rodki czyszcz ce dopuszcza Producent Pa stwa maszyny).  
Dotyczy to szczególnie cylindrów z powierzchni  ceramiczn , gdy  ich porowata 
struktura wch ania rodki myj ce zawieraj ce t uszcz, tak e ich pó niejsze 
odpowiednie odt uszczenie wymaga kilkakrotnego czyszczenia. Nale y te  zwróci  
uwag  na to, e rodki czyszcz ce zawieraj ce substancje nat uszczaj ce znacznie 
zmniejszaj  przyczepno  folii. 

 - Równie  cylindry lekko zabrudzone, czyste lub te  nowe (z filmem t uszczu 
chroni cym przed korozj ) nale y przed oklejeniem oczy ci  przy u yciu rodków 
czyszcz cych nie zawieraj cych t uszczów, jak na przyk ad alkoholem.  

Problematycznie zachowuj  si  skorodowane powierzchnie cylindrów. Szczególnie przy 
kraw dziach przylepianej folii, rodki czyszcz ce lub lakiery mog  przenikn  pod 
skorodowane powierzchnie. 
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Naklejanie folii podk adowej  
  
Z folii oddziela si  pas ochronnego papieru o szeroko ci ok. 10 cm. Foli  przyk ada si  
przy kraw dzi kana u cylindra równolegle do niej i lekko dociska. Foli  podk adow , 
która nie zosta a optymalnie przyklejona, mo na dzi ki ma ej przyczepno ci 
pocz tkowej kleju atwo odklei  i przyklei  w innym po eniu.  
Foli  podk adow  nale y wyg adzi  such ciereczk , nie pozostawiaj  resztek 
prz dzy, w kierunku od rodka folii ku jej brzegom. (Podczas monta u folii podk adowej 
na cylindrze p ytowym  nale y wcze niej  umy  wa ki barwi ce). 
 
Cylinder wst pnie oklei  i w taki sam sposób oddziela  dalej papier ochronny. Papier 
nale y oddziela  ostro nie, poniewa  za wczesne i za szybkie zdejmowanie mo e 
doprowadzi  do utworzenia si adunków elektrostatycznych. Przyci gni te w ten 
sposób drobinki kurzu i brudu mog  spowodowa  powstanie ró nic wysoko ci. 
Poza tym podczas nak adania folii nie powinny si  tworzy  p cherzyki powietrza. Mikro-
rowki w warstwie kleju u atwiaj  naklejanie, s  do usuwania ma ych p cherzy 
powietrza i znikaj  po kilku obrotach cylindra. 
 
 
Zdejmowanie starej folii podk adowej z cylindra 
 
Zaleca si  zdejmowanie folii dopóki cylinder jest jeszcze ciep y. Przy tym nale y 
trzymaj c dwa górne naro a folii ci ga  ja powoli uko nie w dó . Ewentualnie 
pozosta e na cylindrze resztki kleju mo na usun  za pomoc rodków czyszcz cych 
zalecanych przez producenta maszyny. Resztki kleju przeciera si rodkiem 
czyszcz cym i po kilku minutach jego dzia ania usuwa si  je za pomoc ciereczki.  
  
Magazynowanie 
  
Magazynowanie przed u yciem powinno trwa  (w oryginalnym opakowaniu) 
maksymalnie 6 miesi cy w warunkach jak w hali drukarni (21 stopni Celsjusza, 55% 
wilgotno ci wzgl dnej powietrza). Foli  nale y chroni  przed promieniowaniem 

onecznym! Zaleca si  wymian  folii w maszynie po maksymalnie 3 miesi cach 
stosowania. Przy d szym u ytkowaniu, klej b dzie coraz mocniej przylega  do 
cylindra, a zdj cie folii b dzie coraz trudniejsze. 
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Dane techniczne 
 
 
Opis produktu 

 

Folabase Soft A:  Elastyczna folia podk adowa - laminat poliestru oraz 
poliuretanu, jednostronnie samoprzylepna, klej 
os oni ty jest papierem silikonowym. 

Nominalne grubo ci folii: 0.350; 0.400; 0.450; 0.500; 0. 550; 0. 600; 0. 700;  
0.750; 0. 800; 0. 900; 0. 950; 1.400 mm  

 
Techniczne w asno ci klej ce 

 

 
Warstwa naniesionego kleju:         

 
9-13 g/m2 

Typ kleju: Dyspersyjny, akrylowy, bez halogenków  
Kleisto :  9-14 N (wg. Finat 1) 
Warto cinania:  > 16 h (wg. Finat 8, 600C) 
Gramatura papieru 
silikonowego:  

80 g/m2 

  
  

 
 
Zestawienie rodków myj cych 
 

Nazwa rodka 
czyszcz cego 

Nazwa producenta Adres 

Böttcherin Blau  
Walzenwaschmittel  
 
 
 

Felix Böttcher GmbH & Co.  
Web: www.boettcher.de  

Stolberger Straße 351-353  
D-50933 Köln  
Tel.: ++49 221 / 49 07-1 
Fax: ++49 221 / 49 07-420  

Birkan-Exx  
 
  

Birkan Drucktuchtechnik 
GmbH 
Web: www.birkan.de  

Painhofener Straße 11  
D-82279 Eching am 
Ammersee 
Tel.: ++49 8143 / 9204 - 0  
Fax: ++49 8143 / 9204 - 24 

Schnellreiniger 220215  
 
 

Vegra  
Web: www.vegra.de  

Otto-Hahn-Straße 1  
D-84544 Aschau am Inn  
Tel.: ++49 86 38 / 96 78-0  
Fax: ++49 86 38 / 8 31 31 
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Niniejsza tre  jest wynikiem szeroko zakrojonych prac rozwojowych i do wiadcze  technicznych w zakresie stosowania. 

Wszystkie dane i wskazówki wynikaj  z najlepszej wiedzy technicznej. Nie stanowi  one gwarancji w ciwo ci i nie zwalniaj  

ytkownika z w asnych kontroli, tak e ze wzgl du na prawa ochronne osób trzecich. W odniesieniu do doradztwa na podstawie 

niniejszego arkusza informacyjnego wykluczona jest odpowiedzialno  odszkodowawcza jakiegokolwiek rodzaju 

i z jakiegokolwiek powodu prawnego. Zastrzega si  mo liwo  wprowadzania zmian technicznych w ramach rozwoju produktu . 
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