
Arkusz informacyjny produktu           Folie matowe do druk. laser. i ksero.       
 
 
 

FOLAPROOF  LASERFILM / F   
 
Folia transparentna, dwustronnie matowa do monochromatycznych drukarek laserowych  
 
Stabilizowana termicznie folia nowej generacji (politereftalan etylenu), przeznaczona do wykonania 
form drukowych do offsetu i sitodruku [DTP] w mono-chromatycznych drukarkach laserowych.  
 
ZASTOSOWANIE 

 Do wykonania w monochromatycznych 
drukarkach laserowych form drukowych do 
druku offsetowego lub sitowego [do 
kopiowania na p yty offsetowe lub na sita]. 

 Folia mo e by  tak e stosowana do 
monochromatycznych kopiarek laserowych 
– np. do wykonania kopii rysunków 
technicznych.  

 
CHARAKTERYSTYKA  FOLII 

 odporno  na dzia anie wysokich 
temperatur, wody i rodków chemicznych 

 anty-statyczno  
 wietne przywieranie tonera 
 w czasie procesu termicznego w drukarce 

nie wydzielaj  si  szkodliwe sk adniki 
 folia nie starzeje si  
 mo liwo  kre lenia tuszem, o ówkiem, 

mazakami i in. 
 ci ar w ciwy przy 230C: 1,40 g/cm3 

 temperatura topnienia: 2650C 
 temperatura zap onu: 4400C 
 folia nie jest toksyczna przy kontakcie ze 

skór  oraz nie me wp ywu na procesy 
oddychania. 

 
SPECYFIKACJA 

 grubo ci: 0,090 i 0,115 mm 
 

CZYSZCZENIE 
 lady po odciskach palców i inne podobne 

zabrudzenia – benzyna oczyszczana. 
Uwaga: nie stosuje si  wody, myd a, 
alkoholu, rodków do mycia okien i in. 

 
YTKOWANIE  

 Foli  nale y chroni  przed niskimi 
temperaturami [poni ej -250C]. 

 Wskazane jest, aby w drukarkach o wy szej 
temperaturze utrwalania obrazu stosowa  
Folaproof Laserfilm/F o grub. 0,115 mm. 
Dotyczy to drukarek, do których w li cie 
rekomendacyjnej f-my Folex zalecane s  
folie przezroczyste o grub. 0,125 mm. 

 
 

SK ADOWANIE  
  Zaleca si  sk adowanie opakowa  z foli  w 

pomieszczeniach ch odnych i suchych. 
 Je li opakowanie zosta o otworzone, 

powinno by  przechowywane w 
temperaturze od 20 do 300C przy 
wilgotno ci wzgl dnej od 25 do 60%. 

 
DOST PNO  

 formaty A4 i A3 – w pude kach po 100 
arkuszy. 

 Nr katalogowy: 09734.090.xxxxx [0,090 mm] 
 09735.115.xxxxx [0,115 mm] 
 
INNE  MATOWE, PRZEJRZYSTE  FOLIE  DO  MONOCHR.  
DRUKAREK  I   KOPIAREK   LASEROWYCH  ORAZ  DO 
KRE LENIA R CZNEGO 
  

 FOLAREX HXF Folia matowa, transparentna  
 FOLAREX MX-WO Folia bia a, matowa  

 FOLAREX MX 
Matowa, transparentna, 
standardowa folia do dokument. 
technicznych i DTP 
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