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LONGLIFE PRO MATT WO

Bia a, matowa folia do offsetu cyfrowego, kolorowych drukarek i
kopiarek laserowych

Longlife Pro Matt WO umo liwia wykonanie wydruków w doskona ych,
ywych kolorach. Poliestrowa folia posiada atrakcyjn  matowo-bia

powierzchni , jest wytrzyma a na rozerwanie i na dzia anie wody.
Jest odpowiedni , uniwersaln  foli  do druku/kopiowania kolorowymi
tonerami. Folia jest dostosowana do obustronnego zadruku i jest
dost pny w trzech grubo ciach. Longlife Pro Matt WO jest idealna do
wykonania instrukcji obs ugi, tabliczek informacyjnych, kart da ,
przewieszek informacyjnych do sadzonek, diagramów, map i wielu
innych zastosowa .

Charakterystyka

Folia jest odpowiednia do:
 kolorowych drukarek laserowych
 kolorowych kopiarek

Charakteryzuje si  b. dobrymi w ciwo ciami przy przej ciu przez urz dzenia
Stabilno  termiczna
Odporno  na rozrywanie
Odporno  na dzia anie wody
Uniwersalno  zastosowa
Jest pozbawiona w ókien (nie pyli)
Doskona e przywieranie tonerów
Do dwustronnego druku/kopiowania, wierna kolorystyka
Po wydruku mo e by  wykrawana i dziurkowana
Bardzo wysoka odporno  na dzia anie wiat a

Wyko czenie powierzchni

 Atrakcyjna, matowa i trwa a
 Bia a, nieprzezroczysta

Specyfikacja

Pow oka do druku / kopiowania Do kolorowych drukarek laserowych i
kopiarek

Strona do nadruku / kopiowania Przystosowana obustronnie
Materia  pod a Folia poliestrowa
Format arkusza A4, A3 i SRA3 [320 x 450 mm]
Grubo ci folii 0.115; 0,140; 0,190 i 0,265 mm
Zawarto  opakowa 100 ark. A4

100 ark. A3   lub
200 ark. SRA3
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Kompatybilno

 Prosimy o zapoznanie si  z list  maszyn i dostosowanych do nich folii
 Folex’a.
 Folia jest odpowiednia do wi kszo ci cyfrowych maszyn offsetowych

jak równie  kolorowych drukarek i kopiarek laserowych.

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 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).
 Sk adowanie w pomieszczeniach ch odnych i suchych.

Opakowania

Formaty

Art.-Nr Grubo  w mm Format Ark./opak.
29738.115.44000 0,115 A4 100
29738.140.44000 0,140 A4 100
29738.190.44000 0,190 A4 100
29738.265.44000 0,265 A4 100
29738.115.43000 0,115 A3 100
29738.140.43000 0,140 A3 100
29738.190.43000 0,190 A3 100
29738.265.43000 0,265 A3 100
29738.115.84500 0,115 SRA3 200
29738.140.84500 0,140 SRA3 200
29738.190.84500 0,190 SRA3 200
29738.265.84500 0,265 SRA3 200
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