
 

 
 
 

FOLACOAT  ULTRA  T  1,95 mm  
 

yta z transparentn  warstw  ró owego polimeru 
Nr art. 12513.195.99900 
 

Opis  
Folacoat Ultra T 1,95 mm jest p yt  do wybiórczego lakierowania posiadaj  w ciwo ci 
kompresyjne zmniejszaj ce wp yw drga  maszyny, które mog  mie  negatywne 
oddzia ywanie na jako  i równomierno  nanoszonej warstwy lakieru - zarówno dyspersyjnego, 
jak te  UV. 
Folacoat Ultra T 1,95 sk ada si  z zewn trznej, polimerowej warstwy nanosz cej lakier oraz 
stabilnej wymiarowo poliestrowej folii no nej. Folia ta jest po stronie cylindra po czona 
z laminatem pianki kompresuj cej drgania z tkanin  j  stabilizuj . 
 
Ponadto: 
 Folia (p yty), jak powiedziano powy ej, w swojej strukturze zawiera warstw  kompresyjn  

skutecznie t umi  drgania. 
 yty posiadaj  t  sam  grubo  i s  na pod u tekstylnym, tak, jak obci gi gumowe 

- 1,95 mm, co dla drukarzy jest istotn  informacj , gdy  w podstawowych nastawach maszyny 
niczego nie trzeba zmienia . 

 Warstwa polimeru przenosz cego lakier zapobiega migracji farby 
 Warstwa folii poliestrowej usytuowanej w strukturze p yty Folacoat Ultra T stabilizuje j  

wymiarowo, a tym samym umo liwia wielokrotne jej zak adanie i wyjmowanie z maszyny. P yta 
si  z tego powodu nie deformuje. 

Budowa p yty lakieruj cej z zalecan  g boko ci  reliefu / nacinania polimeru  

 
 
Zalecamy g boko  nacinania polimeru (ploterem) ok. 0,82 mm. 
Nale y przy tym bezwzgl dnie pami ta , e polimer pozwoli si  zdj  z pod a wówczas, gdy 
nó  plotera zag bi si  w poliestrow  foli  no  nie g biej, ani eli na 20 mikronów. Przekroczenie 
tej warto ci mo e prowadzi  do os abienia folii no nej, do czego w adnym razie nie wolno 
dopu ci . 
Dotyczy to szczególnie nacinania r cznego (bez u ycia plotera). 
Po stronie warstwy kompresyjnej w miejscu listwy mocuj cej mo e by  ona cz ciowo zdj ta, aby 
zagwarantowa  bezproblemowe zamkni cie (listwy). 



 

Rodzaj yty Folacoat Ultra T 1,95 mm 

Numer katalogowy 12513.195.99900 

Sposób lakierowania Lakierowanie bezpo rednie 

czna grubo  1,95 mm 

Tolerancja grubo ci +0,05 mm 

No nik Poliester/laminat pianki i tkaniny 

Grubo  warstwy polimeru 0,80 mm 

Grubo  folii no nej 1,15 mm 

Twardo  warstwy polimeru 
(DIN 53505) 

82 Shore A 

Twardo  p yty lakieruj cej 88 Shore A 
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