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ADHESIVE-F CL 
 
Samoprzylepna, klarownie przezroczysta folia do czarno-bia ych 
(monochromatycznych) drukarek i kopiarek laserowych 
 
Samoprzylepna, przezroczysta folia jednostronnie powleczona nie 

kn cym klejem, odpornym na dzia anie wysokich temperatur i 
os oni tym foli  ochronn . Os ona z folii jest wst pnie nadci ta, co 

atwia jej zdj cie z warstwy kleju. Folia Adhesive-F CL mo e by   
z powodzeniem stosowana w wi kszo ci monochromatycznych 
drukarek/kopiarek wyst puj cych na rynku. Stosuje si  j  m. in. do 
cz sto powtarzalnych znaków rysunkowych, sygnatur, oznakowa , 
tekstów i informacji, zw aszcza eksponowanych na zewn trz 
pomieszcze . 
 
Charakterystyka 

 
 Jest odpowiednia do monochromatycznych drukarek i kopiarek 
 Jest odporna na dzia anie wysokich temperatur w procesie utrwalania 

obrazu  
 Zastosowany klej jest permanentnie przylepny 
 Folia jest odporna na rozrywanie  
 Folia i wydruki na niej s  odporne na dzia anie warunków 

zewn trznych 
 
Wyko czenie powierzchni 
 

 B yszcz ca, klarownie przezroczysta 
 
Specyfikacja 
 
Pow oka po stronie do drukowania Do tradycyjnych kserokopiarek, jak  
     i monochromatycznych drukarek  
     i kopiarek laserowych 
Strona do nadruku   Pokryta warstw  poprawiaj   
     przywieranie tonera do powierzchni 
     folii 
Strona przeciwna   Pokryta klejem i os oni ta foli   
     ochronn  
Format arkusza    A4  
Folia bazowa    poliester 
Zawarto  opakowa    100 arkuszy  
Grubo  folii    0,050 mm 
Grubo  folii wraz z klejem i foli   
ochronn     0,120 mm  
 
Kompatybilno  
 

 Folia jest odpowiednia do wi kszo ci czarno-bia ych drukarek  
i kopiarek laserowych oraz do starego typu kserokopiarek 
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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 na nim 
odcisków palców. 

 
Sk adowanie 
 

 Otworzone opakowania nale y przechowywa  w temperaturze 15-250C 
 i w wilgotno ci wzgl dnej 30-60%. 
 W zamkni tych opakowaniach nale y foli  magazynowa  przez okres 

nie d szy jak 1 rok od chwili zakupu. Po tym terminie jako  
wydruków mo e si  pogorszy . 
 

Opakowania 
 

 Formaty 
 

Art.-Nr Grubo  folii  Format Ark./opak. 
26230.050.44000 0,050 mm A4 100 
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