
Arkusz techniczny produktu               17125.xxx.xxx00

FOLAREX-MX
Standardowa folia poliestrowa, przejrzysta, dwustronnie matowa
do kre lenia oraz do wykonania przezroczy
w monochromatycznych i kolorowych drukarkach i kopiarkach
laserowych. Jest konfekcjonowana w rolach i arkuszach.

Folia jest po obu stronach pokryta matow  warstw  wykonan  na bazie
roztworu wodnego (bez dodatku organicznych rozpuszczalników). Jest
przeznaczona do kre lenia, kopiowania i drukowania. Folarex-MX
znajduje zastosowanie wsz dzie tam, gdzie wykonane na nim rysunki,
które musz  spe ni  najbardziej ekstremalne warunki. Powierzchnia
folii jest odporna na dzia anie wody (godzinny test w temperaturze
900C) oraz na organicznych rozpuszczalników. Mo na na niej kre li
tuszami wodnymi i o ówkami grafitowymi lub polimerowymi. Mo e by
stosowana zw aszcza do wykonywania rysunków kreskowych w
geodezji, geologii, architekturze i wielu innych dziedzinach.

Charakterystyka

 Jest odpowiednia do drukarek i kopiarek laserowych (kolorowych –
tylko w grub. 0,105 mm)

 Nie stwarza adnych trudno ci przy przej ciu przez urz dzenia
 Zachowuje p asko
 Jest odporna na dzia anie wysokich temperatur
 Jest uniwersalna w zastosowaniu
 Umo liwia czenie kopii/wydruków z r cznymi uzupe nieniami
 Jest antystatyczna
 Wydruki/kopie mog  by  eksponowane na zewn trz pomieszcze

Wyko czenie powierzchni

 Matowa, przejrzysta
 Korekta rysunków i wydruków/kopii – lekko zwil on , tward  gumk

Specyfikacja

Pow oka po stronie druku Matowa, przystosowana do prac
w biurach projektowych

Strona do nadruku Do obustronnego zadrukowywania
Materia  pod a Folia poliestrowa
Szeroko  rolek 92 lub122 cm
Format arkusza SRA3 lub A4, A3 [i wi ksze w szeregu

DIN A4]
Grubo 0,090 lub 0,105 mm
Zawarto  opakowa Rolka albo form. SRA3 – 200 ark.

Inne formaty DIN A po 100 ark.
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Kompatybilno

 Folia jest odpowiednia do wi kszo ci drukarek i kopiarek laserowych

Drukowanie

 W celu w ciwego wprowadzenia folii do drukarki, nale y
uwzgl dnia  instrukcj  urz dzenia oraz instrukcj  umieszczon  w
opakowaniu folii.

 Produkt nale y chroni  przed wilgoci  i pozostawianiem odcisków
palców.

Drukowanie offsetem lub sitodrukiem

 Nale y stosowa  farby przeznaczone do nienasi kliwych pod y

Sk adowanie

 Otworzone opakowania nale y przechowywa  w temperaturze 15-250C
 i wilgotno ci wzgl dnej 30-60%.
 Sk adowanie w pomieszczeniach ch odnych i suchych.

Opakowania

Formaty

Art.-Nr Grubo  w mm Format Ark./opak.
17125.105.84500 0,105 SRA3 200
17125.090.44000 0,090 A4 100
17125.090.43000 0,090 A3 100
17125.105.44000 0,105 A4 100
17125.105.43000 0,105 A3 100

Role

Art.-Nr Grubo  w mm Szeroko  mm ugo  m
17124.090.32300 0,090 1220 50
17125.105.32300 0,105 1220 50
17125.090.3xx00 0,090 920 50
17125.090.3xx00 0,105 920 50
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