
 
 
 
 

FOLACOMP F  1,20 / 1,35 / 1,50 / 1,70 / 1,85 / 2,10 mm   
 
Nr art. 12810.xxx.99900 
 
Folacomp F jest wielowarstwow  p yt  podk adow  kompresuj  drgania maszyny 
drukuj cej. Mo e by  dostarczona w 6 grubo ciach: 1.20, 1.35, 1.50, 1.70, 1.85 i 2.10 mm. Stanowi 
laminat kilku warstw pianki kompresyjnej oraz tkaniny.  
 
Zastosowanie: 

yty  mocuje  si  w  podobny  sposób  jak  kalibrowane  podk adowe  papiery  lub  folie.  Przy  ich  
mocowaniu w maszynie, czarna powierzchnia p yty (pianka kompresyjna) powinna by  skierowana do 
powierzchni cylindra, powierzchnia z tkaniny - na zewn trz. 

 
Grubo  folii kompresyjnej mo e w czasie druku pierwszych 5000 arkuszy zmniejszy  si .         

Przy grubo ci p yty oferowanej 1,22 mm o oko o 0,04 mm, czyli do grub. 1,18 mm   
i odpowiednio przy grubo ciach oferowanych: 
1,35 mm - o ok. 0,05 mm czyli grubo  ostateczna po druku wst pnym 1,30 mm 
1,50 mm - ok. 0,05 mm - po druku wst pnym 1,45 mm  
1,72 mm - ok. 0,02 mm - po druku wst pnym 1,70 mm 
1,85 mm - ok. 0,05 mm - po druku wst pnym 1,80 mm 
2,10 mm - 0,05 - 0,10 mm - po druku wst pnym 2,05 mm 
 
Tolerancja grubo ci wynosi we wszystkich przypadkach + 0,05 mm 
 
 W celu wyrównania powy szych ró nic, pomi dzy powierzchni  cylindra a czarn  warstw  p yty 

Folacomp nakleja si  odpowiedniej grubo ci foli  podk adow  Folabase. 
 
Budowa p yt Folacomp F (rysunek poni ej przedstawia przekrój p yty o grub. nomin. 1,20 mm)  

 
 
Tekst zamieszczony powy ej jest wynikiem technicznych prac rozwojowych i uzyskanych w tej mierze do wiadcze . Wszystkie dane i 
wskazówki  wynikaj  z  najlepszej  wiedzy,  lecz  nie  s adnym  zabezpieczeniem  i  nie  uwalniaj  u ytkownika  od  w asnych  bada ,  
równie  pod wzgl dem ewentualnej ochrony praw osób trzecich. 

Ewentualne  szkody  wynikaj ce  ze  zastosowania  powy szej  instrukcji  nie  upowa niaj  do  jakichkolwiek  roszcze  w  stosunku  do  
producenta. W miar  up ywu czasu mog  tak e nast powa  zmiany w zakresie rozwoju technicznego produktów.  
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