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WINDOW  TACK  CL  ES 
 
Przezroczysta, samoprzylepna folia, z warstw  kleju o niskiej 
przylepno ci. Folia jest przystosowana do druku barwnikami 
solwentowymi. 
 
Folia poliestrowa pokryta jednostronnie przezroczystym klejem              
o nieznacznej kleisto ci. Folia przywiera do szk a, p yt z akrylu i podob-
nych, g adkich powierzchni. Klej jest krystalicznie przezroczysty i po 
zdj ciu folii z pod a nie zostawia adnych zabrudze . Folia stanowi 
idealne rozwi zanie do wykonania grafik okiennych, oznacze , 
naklejek i etykiet. Folia charakteryzuje si  wysok  wytrzyma ci  
wydruków na wycieranie na mokro i na dzia anie wiat a. Jest tak e 
odporna na rozrywanie, klarownie przezroczysta i stabilna wymiarowo.    
 
Charakterystyka folii 
 

 Jest odpowiednia do drukarek z g owicami typu piezo 
 Jest dostosowana do barwników solwentowych, eco- i mild-

solwentowych 
 Jest odporna na dzia anie wilgoci 

wietnie absorbuje nadrukowane atramenty 
 Daje wysoki kontrast wizualny nadrukowanych barw 
 Wydruki s  odporne na dzia anie wiat a i rozmazywanie na mokro 
 W celu usprawnienia transportu przez drukark , folia jest jedno-

stronnie lekko matowa 
 Folia mo e by  dogrzewana w procesie druku 
 Warstwa do nadruku jest klarownie przezroczysta 
 Folia mo e by  bezproblemowo zdejmowana z pod a (ma a 

kleisto ) 
 Wydruki charakteryzuj  si  wyrazistymi kolorami 
 Mo na nadrukowywa  du e ilo ci atramentu 

 
Specyfikacja 
 
Pow oka po stronie druku  Do nadruku barwnikami eco-solwent , 
     mild-solwent i solwent 
Strona przeciwna   Klej akrylowy o wysokiej przejrzysto ci 
Strona do drukowania   Powierzchnia lekko matowo-szorstka 
Strona przeciwna do druku  Pokryta lekko bia aw , przejrzyst  
     poliestrow  foli  ochronn  
Folia bazowa    Klarownie przezroczysta folia poli-
     estrowa 
Szeroko  rolek   Jak w wykazie na ko cu tekstu 

ugo  rolek    20 m 
Grubo  folii bazowej   0,075 mm 

czna grubo  folii (z foli  ochronn ) 0,150 mm 
Zawarto  opakowania   1 Rolka 
 
 
 



 

 
 Przezroczysta, po stronie druku lekko zmatowiona 
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Kompatybilno  
 

 Folia nadaje si  do wi kszo ci szerokoformatowych drukarek 
drukuj cych barwnikami solwentowymi, mild- i eco-solwentowymi.  

 Folii nie mo na stosowa  do drukowania barwnikami wykonanymi na 
bazie olejów, atramentami wodnymi, farbami drukarskimi i barwnikami 
lateksowymi. 

 
Drukowanie 
 

 Zaleca si  24-godzinne dostosowanie temperatury folii do temperatury 
pomieszcze  roboczych (klimatyzowanie). 

 Zaleca si  prac  z foli  w temperaturze od 15 do 300C  i 30 do 70% 
wilgotno ci wzgl dnej. 

 Nale y unika  pozostawiania odcisków palców po stronie 
przeznaczonej do druku. 

 Nagrzewanie w drukarce do ok. 480C. Wy sze temperatury mog  
powodowa  deformacj  folii. 

 Laminowanie na zimno lub gor co jest mo liwe, lecz z uwagi na 
wodoodporno  wydruków nie jest konieczne. 

 Pobór barwników od ok. 220 do 280% (ró nice uzale nione s  od 
kalibracji, RIP-u i systemu ich podawania).  

 Wydruki mo na przemieszcza  na pod u do naklejania bez 
pozostawiania resztek kleju. 

 
Sk adowanie 
 

 Otworzone opakowania nale y przechowywa  w temperaturze 15-250C 
 i wilgotno ci wzgl dnej 30-60%. 
 Sk adowanie co najmniej 1 rok od daty dostawy – w zamkni tych 

opakowaniach fabrycznych. Po tym terminie mo liwe jest pogorszenie 
jako ci wydruków.  
 

Opakowania 
 

 Role 
 

Art.-Nr Grubo  w mm  Szeroko  mm ugo  m 
2079C.105.35900 0,075 610 20 
2079C.105.32000 0,075 1220 20 
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