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FOLAJET QD-MA

Przejrzysta, matowa poliestrowa folia kre larska przystosowana
do wielkoformatowych i przeno nych drukarek atramentowych

Powlekana, przejrzysta, matowa folia do zastosowa  w reprografii
i wykonaniu rysunków in ynieryjnych w systemie CAD, zw aszcza w
architekturze, geodezji, maszynoznawstwie i wielu innych bran ach.
Folia spe nia najwy sze wymagania w zakresie stabilno ci wymiarów
rysunku, zachowania p asko ci – tak e przy du ej ilo ci nadrukowa-
nego atramentu. Ponadto szybko wysycha, jest odporna na rozrywanie
i przystosowana do archiwizowania. Ma odpowiedni  wizualn
przejrzysto  tak e do kopiowania wykonanych na niej rysunków.
Na yczenie folia mo e by  dostarczana w wersji HP/RS, czyli z
paskami sensorowymi na obu d szych kraw dziach rolek.
Po stronie przeciwnej do druku mo liwe jest r czne uzupe nianie tre ci
tuszami do folii, mazakami lub o ówkami.
Zgodnie z odr bn  instrukcj  mo liwe jest usuwanie zb dnych
fragmentów nadruku atramentowego.

Charakterystyka

Folia jest odpowiednia do:
 drukarek atramentowych z g owicami termicznymi
 wodnych atramentów barwnikowych (dye)

Folia szybko wysycha
Posiada dobr  przepuszczalno wiat a
Zachowuje p asko , tak e po nadrukowaniu du ej ilo ci atramentu
Charakteryzuje si  wysok  zdolno ci  odwzorowania szczegó ów (wysok
rozdzielczo ci )
Ma wysok  wytrzyma  mechaniczn , jest odporna na rozrywanie

Wyko czenie powierzchni

 Matowa, przejrzysta

Specyfikacja

Pow oka po stronie do druku Ink-jet
Strona do druku Matowa
Strona przeciwna Matowa, dostosowana do kre lenia
Materia  pod a Folia poliestrowa
Szeroko  rolek 610, 914 i 1270 mm

ugo  standardowa rolek 20 lub 30,0 m
Grubo  folii 0,090 mm
Zawarto  opakowania 1 rolka
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Kompatybilno

 Przydatna do wi kszo ci drukarek szerokoformatowych drukuj cych
wodnymi atramentami barwnikowymi (dye).

 Folia nie jest przydatna do atramentów zawieraj cych oleje lub
rozpuszczalniki.

Obróbka

 W pomieszczeniach roboczych temperatura powinna wynosi  15 do
300C, wilgotno  wzgl. 30 – 70%.

 Zaleca si  24-godzinne dopasowanie temperatury wyrobu do
temperatury pomieszczenia roboczego.

 Druk po zewn trznej stronie nawoju
 Produkt nale y chroni  przed pozostawianiem odcisków palców po

stronie przeznaczonej do drukowania.

Sk adowanie

 Sk adowanie w pomieszczeniach ch odnych i suchych w temperaturze
15-250C i wilgotno ci wzgl dnej 30-70%.

 Czas sk adowania – 1 rok od daty dostawy, w zamkni tych
opakowaniach przy zachowaniu temperatury od 15 do 250C  i
wilgotno ci wzgl. od 30 do 60%.

Opakowania

Role

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

20604.090.36100 0,090 610 30
20604.090.39200 0,090 914 30
20604.090.32200 0,090 1270 30
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