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CLP ADHESIVE P CL
Klarownie przezroczysta, samoprzylepna, b yszcz ca folia
poliestrowa przeznaczona do kolorowych drukarek i kopiarek
laserowych o standardowych temperaturach utrwalania obrazu.

Jednostronnie przylepna, klarownie przezroczysta folia z warstw  kleju
os oni  papierem silikonowym. Jest idealna do wykonania napisów
informacyjnych, naklejek, szyldów, etykiet i plakatów.  Folia jest
odporna na rozrywanie
i przystosowana do eksponowania wewn trz i na zewn trz
pomieszcze . Nadrukowany tonerami obraz jest bardzo trwa y,
wykazuje wysok  odporno  na dzia anie wody i promieniowania UV.

Charakterystyka

 Jest dostosowana do kolorowych drukarek i kopiarek laserowych
 Mo e by  stosowana w urz dzeniach o wysokiej temperaturze

utrwalania obrazu.
 Gwarantuje wierne odtwarzanie kolorów orygina u
 Jest odporna na dzia anie wody
 Jest wytrzyma a na uszkodzenia mechaniczne
 Charakteryzuje si  doskona ym przywieraniem tonerów

Wyko czenie powierzchni

 Klarownie przezroczysta

Specyfikacja

Pow oka po stronie druku Do kolorowych drukarek i kopiarek
Strona do nadruku Pokryta warstw  zwi kszaj

przywieranie tonerów
Strona przeciwna Z warstw  kleju os oni  papierem

silikonowym
Materia  pod a Folia poliestrowa
Format arkusza A4, A3 lub SRA3
Grubo  folii bazowej 0,050 mm
Grubo czna (z klejem i papierem) 0,140 mm
Zawarto  opakowa 50 albo 100 A4 lub A3, 200 SRA3

Kompatybilno

 Folia jest odpowiednia do wi kszo ci drukarek i kopiarek laserowych
 Prosimy o uwzgl dnianie zalece  zawartych w naszej li cie

rekomendacyjnej http://www.folex.ch/

http://www.folex.ch/
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Drukowanie

Krótkotrwa e (sekundowe) wygrzewanie w zespole utrwalaj cym
 w maksymalnej temperaturze nie wy szej, ni  1800C.
 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 odcisków
palców.

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  folii d ej,

ni  przez 1 rok. Po tym terminie mo e wyst pi  pogorszenie jako ci
wydruków.

Opakowania

Formaty

Art.-Nr Grubo  w mm Format Ark./opak.
2999C.050.44100 0,050 A4 50
2999C.050.44000 0,050 A4 100
2999C.050.43100 0,050 A3 50
2999C.050.43000 0,050 A3 100
2999C.050.84400 0,050 SRA3 100
2999C.050.84500 0,050 SRA3 200
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