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FOLABASE SOFT U 
 
Folie podk adowe, mi kkie, bez kleju 
 
Folabase Soft U gwarantuje niezawodno  przy dopasowywaniu do obwodu cylindra 
oraz  zapewnia idealne przeniesienie punktu. 

 
Dzi ki po czeniu dwu warstw, folii poliestrowej i ekstremalnie elastycznej warstwie 
poliuretanu, uzyskano doskona  stabilno  wymiarow  produktu. Dotyczy to tak e 
niezmienno ci grubo ci folii.  
Przekroczenie obci enia powierzchni folii, np. przy przypadkowym jej zagnieceniu, nie 
powoduje konieczno ci jej wymiany - w przeciwie stwie do stosowanych kalibrowanych 
papierów podk adowych. Jest tak e odporna na dzia anie wody i rodków 
czyszcz cych. 
 

Przekrój dwuwarstwowej folii Folabase Soft U: 

Warstwa poliuretanu, mi kka, t umi ca drgania cylindra 

Stabilna wymiarowo warstwa poliestru   

      

      

Charakterystyka 
 No nik - poliester 
 Odporna na zagniecenia, wraca do stanu poprzedniego 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Wyko czenie powierzchni 
 Mi kkie (poliuretan) 

 

Specyfikacja 
 Materia  no ny - poliester/poliuretan 

 Grubo  nominalna - 0,35 mm 
 

Zastosowanie 
 Folia podk adowa redukuj ca twardo  pod a 
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 Mi kka i elastyczna powierzchnia poliuretanu nowej folii podk adowej poch ania 
si y wyst puj ce w czasie drukowania i je redukuje. Dwuosiowo zorientowana 
poliestrowa folia bazowa gwarantuje natomiast pe  stabilno  wymiarow  warstwy 
poliuretanu. Tak wykonany produkt pozwala si atwiej i pewniej dopasowa  do 
powierzchni cylindra.  
 

Dane techniczne 
 
 
Opis produktu 

 

Folabase Soft U:  Elastyczna folia podk adowa - laminat poliestru 
dwuosiowo stabilizowanego wymiarowo oraz 
poliuretanu 

Nominalne grubo ci folii: 0.350; 0.400; 0.450; 0.500; 0. 550; 0. 600; 0. 700;  
0.750; 0. 800; 0. 900; 0. 950; 1.500 mm  

 
 
Zastosowanie: 
Zastosowanie jest podobne do u ycia innych materia ów podk adowych. Mi kka 
warstwa folii (poliuretan) powinna by  skierowana do obci gu. 

  
 
Czyszczenie: 
Foli  mo na przemy  mi kk  szmatk  i ciep  wod  lub ugiem pomydlanym. 
Stwardnia e zabrudzenia mo na czy ci  mieszanin  1:1 izopropanolu i wody.  
  

 
Magazynowanie: 
  
W miejscu sk adowania zaleca si  utrzymywanie warunków podobnych do panuj cych 
na sali druku (21-220C, 55% wilgotno ci wzgl dnej). Czas przechowywania nie 
powinien przekroczy  dwu lat. Nale y unika  bezpo redniego dzia ania promieni 

onecznych. Aby chroni  mi kk  powierzchni  folii, nale y j  przechowywa  w 
oryginalnych opakowaniach. 
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Korzy ci p yn ce ze stosowania: 
 

 Dobre zachowanie w przypadku zagi cia 
 D ugotrwa a stabilno  grubo ci folii 
 Ewentualne zagniecenia folii powracaj  do poprzedniego stanu 
 Dzi ki elastycznej, polimerowej warstwie, folia gwarantuje 

perfekcyjne przeniesienie punktu 
 Wysoka stabilno  wymiarowa dzi ki poliestrowemu pod u 
 Przedarcie folii jest niemo liwe 
 D uga ywotno  
 Dobra zmywalno  

atwa wymiana zu ytej folii 
 
 
 
 

 

Niniejsza tre  jest wynikiem szeroko zakrojonych prac rozwojowych i do wiadcze  technicznych w zakresie stosowania. 

Wszystkie dane i wskazówki wynikaj  z najlepszej wiedzy technicznej. Nie stanowi  one gwarancji w ciwo ci i nie zwalniaj  

ytkownika z w asnych kontroli, tak e ze wzgl du na prawa ochronne osób trzecich. W odniesieniu do doradztwa na podstawie 

niniejszego arkusza informacyjnego wykluczona jest odpowiedzialno  odszkodowawcza jakiegokolwiek rodzaju 

i z jakiegokolwiek powodu prawnego. Zastrzega si  mo liwo  wprowadzania zmian technicznych w ramach rozwoju produktu . 
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