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STOPLITE JET P MATT 
 
Bia a nieprzezroczysta, wielowarstwowa folia poliestrowa  
z wbudowan  warstw  ca kowicie blokuj wiat o 
przechodz ce. Jest przeznaczona do druku atramentowego  
i lateksowego 
 
Jednostronnie matowa, bia a i ca kowicie nieprzezroczysta folia 
poliestrowa. Zastosowanie: druk paneli i plakatów reklamowych. Dzi ki 
odpowiedniemu przygotowaniu powierzchni mo na na niej drukowa  
atramentami barwnikowymi i pigmentowymi oraz barwnikami 
lateksowymi. Dzi ki warstwie blokuj cej przep yw wiat a, przez foli  
nie przenikaj  obrazy t a znajduj cego si  za ni . Folia jest odporna na 
rozrywanie, jest stabilna wymiarowo i odwzorowuje w wysokich 
rozdzielczo ciach nadrukowan  grafik . Jest dostarczana w 2 gubo -
ciach: 0,200 i 0,340 mm optymalnych do druku tzw. roll-up’ów i pop-
up’ów 
   
Charakterystyka 
 

 Produkt jest przystosowany do szerokoformatowych drukarek 
atramentowych z g owicami termicznymi lub piezo. 

 Folia jest przygotowana do nadruku atramentami pigmentowymi  
zwi kszonej odporno ci na dzia anie wiat a. 

 Folia przeznaczona jest do druku atramentami barwnikowymi  (dye). 
 Mo na na niej drukowa  barwnikami lateksowymi.  
 Wydruki wysychaj  natychmiast i s  higrofobowe (trudno zwil alne).  
 W przypadku drukowania atramentami pigmentowymi i barwnikami 

lateksowymi wydruki s  odporne na dzia anie wiat a i na cieranie na 
wilgotno i dzia anie z ych warunków pogodowych.  

 Folia pozbawiona jest refleksów wietlnych 
 Folia zachowuje p asko  i jest elastyczna 
 Gwarantuje uzyskanie nasyconych, pi knych kolorów. 

 
Specyfikacja 
 
Pow oka po stronie do nadruku Dostosowana do druku ink-jet + latex 
Strona do drukowania Bia a, jedwabi cie matowa 
Strona przeciwna do nadruku Bia a, b yszcz ca 
Folia no na    Poliester, wielowarstwowy  
Format     Rolki, patrz ko cowy wykaz  
Zawarto  opakowania   Rolka  

czna grubo  folii    0,200 lub 0,340 mm 
 
Kompatybilno  
 

 Produkt jest odpowiedni do wi kszo ci przeno nych wielko-
formatowych drukarek atramentowych lub drukuj cych lateksem.  
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Drukowanie 
 

 Warunki rodowiska roboczego powinny mie ci  si  w zakresie 
temperatur od 15 do 300C wilgotno ci wzgl dnej od 30 do 70%. 

 Zaleca si  24-godzinne klimatyzowanie folii w pomieszczeniu 
roboczym. 

 W celu w ciwego stosowania Stoplite Jet P Matt nale y 
przestrzega  instrukcji urz dzenia drukuj cego. 

 Automatyczne obcinanie folii po wydruku – nale y wy czy .  
 Tryb drukowania: zaleca si  jako  fotograficzn , papier powlekany 

lub podobne. Ilo  nadrukowanego atramentu: normalna lub lekko 
zmniejszona. 

 Produkt nale y chroni  przed wilgoci  i pozostawianiem odcisków 
palców. 

 Ewentualne laminowanie: na zimno. Na gor co - po pozytywnych 
testach. 

 Ekspozycja na zewn trz pomieszcze  – je li ekspozycja mia aby 
trwa  d ej, ani eli przez trzy miesi ce – wskazane jest laminowanie 
wydruku foli  ochronn . 

 
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. 
 W zamkni tych opakowaniach nie nale y przechowywa  wyrobu 

ej, ni  przez 1 rok, po tym terminie mo e wyst pi  pogorszenie 
jako ci druku. 

 
Opakowania 
 

 Rolki 
 

Art.-Nr Grubo  w mm Szeroko  w 
mm ugo  w m 

20276.200.34200 0,200 431 30 
20276.200.35900 0,200 610 20 
20276.200.36100 0,200 610 30 
20276.200.39000 0,200 914 20 
20276.200.39200 0,200 914 30 
20276.200.30500 0,200 1067 20 
20276.200.30700 0,200 1067 30 
20276.200.32000 0,200 1270 20 
20276.200.32200 0,200 1270 30 
20278.340.34000 0,340 431 20 
20278.340.35900 0,340 610 20 
20278.340.39000 0,340 914 20 
20278.340.32000 0,340 1270 20 
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