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FINE  ART PAPER PHOTO (arkusze) 
 
Najwy szej klasy papier o strukturze artystycznych papierów  
czerpanych. Jest przeznaczony do przeno nych lub 
szerokoformatowych drukarek atramentowych (ploterów) 
drukuj cych wodnymi atramentami barwnikowymi lub 
pigmentowymi.  
 
Wysokiej jako ci Fine Art Paper Photo pokryty specjaln  warstw  
przystosowuj  go do nadruku atramentowego. Przewidziany jest do 
drukowania w wysokiej rozdzielczo ci m. in. grafik artystycznych, tzw. 
giclée (wydruki w limitowanych, numerowanych nak adach), fotografii i in.  
Bia a, matowa, lekko strukturyzowana powierzchnia nadaje drukom 
szczególnie wysokie ocen .   
 
Charakterystyka 
 

 Produkt jest przystosowany do drukarek atramentowych 
 Powierzchnia papieru jest g boko matowa, lekko strukturyzowana 
 Przy nadrukach wykonanych atramentami pigmentowymi uzyskuje si  

wysok  odporno  na dzia anie promieni UV oraz na cieranie na 
mokro zadrukowanej powierzchni 

 Papier jest odporny na starzenie si   
 Atramenty wch aniaj  si  b yskawicznie 
 Schnie bardzo szybko 
 Kolory (w tym czer ) i pó tony s  nasycone i wiernie odwzorowuj  

orygina  
 Fine Art Paper jest papierem bezkwasowym wykonanym na bazie 25% 

masy celulozowej i 75% lintersa (krótkie, nieprz dne w ókna 
porastaj ce nasiona bawe ny) 
 

Specyfikacja 
 
Pow oka po stronie do nadruku Dostosowana do druku ink-jet 
Strona do druku Posiada minimalne w ciwo ci klej ce 

(na wilgotno) 
Materia  pod a   Papier 
Formaty    A4,  A3 
Zawarto  opakowa    25 arkuszy  
Gramatura    310 g/m2 
Grubo      ok. 0,450 mm  
 
Wyko czenie powierzchni 
 
Bia y, g boko matowy, o lekko strukturyzowanej powierzchni 
przeznaczonej do zadrukowania  
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Kompatybilno  
 

 Produkt jest odpowiedni do wi kszo ci drukarek atramentowych  
 Prosimy o zwracanie uwagi na zalecenia zawarte w fabrycznej li cie 

rekomendacyjnej na stronie http://www.folex.ch 
 
 
Drukowanie 
 

 W celu w ciwego wprowadzenia wyrobu do drukarki, trzeba 
uwzgl dnia  instrukcj  urz dzenia oraz instrukcj  umieszczon  w 
opakowaniu papieru. 

 Zaleca si  24-godzinne dopasowanie papieru do warunków panuj cych 
w pomieszczeniu roboczym [klimatyzowanie]. 

 W miejscu u ytkowania drukarki temperatura powinna wynosi  od 15 
do 300C, a wilgotno  wzgl dna od 30 do 70%. 

 Nastawianie drukarki: papier artystyczny o wysokiej gramaturze, 
matowy papier powlekany, lub podobne. 

 Obci enie systemu podaj cego atrament: ok. 260 – 300%. Mo e si   
waha  odpowiednio do kalibracji RIP 

 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  wyrobu d ej, 

ni  przez 1 rok, po tym terminie mo e wyst pi  pogorszenie jego 
ciwo ci. 

 
Opakowania 
 

 Formaty 
 

Art.-Nr Gramatura g/m2 Format Ark./opak. 
03528.310.44200 310  A4 25 
03528.310.43200 310 A3 25 
 

 
 
 

09.2011 

 


