
Arkusz techniczny produktu              30305.100.xxx00

LONG-LIFE

Bia a, b yszcz ca folia do kolorowych i monochromatycznych
drukarek i kopiarek laserowych

Jest to bia a, b yszcz ca folia poliestrowa do wydruków
przeznaczonych do ekspozycji w trudnych warunkach wewn trz
i na zewn trz pomieszcze . Jest odporna na rozerwanie, niepyl ca,
a tym samym jest szczególnie przydatna do stosowania (zamiast
papieru) w pomieszczeniach o podwy szonej czysto ci powietrza.

Charakterystyka

Folia jest odpowiednia do:
 kolorowych i monochromatycznych drukarek laserowych
 kolorowych i monochromatycznych kopiarek

Stabilno  termiczna
Odporno  na rozrywanie
Odporno  na dzia anie wody, jest hydrofobowa (niezwil alna)
Jest pozbawiona w ókien (nie pyli)
Gwarantuje wiern  kolorystyk  i doskona e przywieranie tonerów
Po wydruku mo e by  wykrawana i dziurkowana
Wysoka odporno  na dzia anie wiat a

Wyko czenie powierzchni

 Bia a, b yszcz ca

Specyfikacja

Pow oka do druku / kopiowania W kolorowych i monochromatycznych
drukarkach i kopiarkach laserowych

Strona do nadruku / kopiowania Przystosowana obustronnie
Materia  pod a Folia poliestrowa
Format arkusza A4, A3
Grubo  folii 0.100 mm
Zawarto  opakowa 100 ark. A4 lub A3



Arkusz techniczny produktu – d.c.    30305.100.xxx00

Kompatybilno

 Przystosowana jest w pierwszym rz dzie do monochromatycznych
drukarek i kopiarek. Warunkowo [po pozytywnych próbach] mo na j
stosowa  w ww. urz dzeniach kolorowych.

Drukowanie

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

 Produkt nale y chroni  przed d ugotrwa ym dzia aniem wilgoci
 i pozostawianiem odcisków palców.

Sk adowanie

 Otworzone opakowania nale y przechowywa  w temperaturze 15-250C
 i wilgotno ci wzgl dnej 30-60%.
 Czas sk adowania – 1 rok od daty dostawy (w zamkni tych

opakowaniach przy zachowaniu temperatury i wilgotno ci – jak w
punkcie poprzednim). D sze przechowywanie mo e spowodowa
pogorszenie jako ci wydruków.

Opakowania

Formaty

Art.-Nr Grubo  w mm Format Ark./opak.
30305.100.44000 0,100 A4 100
30305.100.43000 0,100 A3 100
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