
Arkusz informacyjny produktu           Pod a do  druku solwentowego

FINE  ART  PAPER  PHOTO  ES
Wysokiej klasy papier do drukowania w szerokoformatowych drukarkach solwentowych.

FINE ART PAPER PHOTO  ES jest papierem o strukturze i powierzchni artystycznych papierów
czerpanych. W jego sk ad wchodzi w 75% linters [krótkie, nieprz dne w ókna, porastaj ce nasiona
bawe ny], oraz w 25% masa celulozowa. Mo e by  zadrukowany barwnikami solwentowymi z grupy
Eco, Mild lub Light. Papier posiada bia , per ow , lekko strukturyzowan  powierzchni  i zaleca si  go
do druku fotografii lub artystycznych reprodukcji.

ZASTOSOWANIE
Do druku w drukarkach solwentowych fotografii,
reprodukcji i innych prac artystycznych.

CHARAKTERYSTYKA
Matowy, per owo bia y, bezkwasowy papier,
wykonany na bazie 75% lintersa i 25% masy
celulozowej.
Do nasyconych wydruków czarno-bia ych lub
kolorowych.
Idealne odwzorowanie kolorów.
Papier gwarantuje uzyskanie pe nego nasycenia
barw.
Wydruki wykazuj  wysok  wytrzyma  na
dzia anie wiat a i wilgoci oraz charakteryzuj  si
odporno ci  na starzenie si .
Powierzchnia do zadrukowania jest matowa,
per owo-bia a i lekko strukturyzowana.

SPECYFIKACJA
Grubo : 0,460 mm
Gramatura: 310 g/m2

Strona do druku: bardziej matowa. Dla pewno ci
– po lekkim zwil eniu palców - strona do druku
przy dotkni ciu wykazuje lekk  kleisto .
Papier nawijany jest na rolach stron  do druku
skierowan  na zewn trz.

ZASTOSOWANIE W URZ DZENIACH
Do wi kszo ci drukarek szeroko-formatowych
drukuj cych barwnikami solwentowymi typu Eco,
Light i Mild.
Nie stosuje si  go do druku barwnikami na bazie
wody lub olejów.

SK ADOWANIE
Wilgotno  wzgl dna w pomieszczeniach
magazynowych powinna wynosi  30-60 % a
temperatura od 15 do 250C.
W fabrycznym, zamkni tym opakowaniu [tubusie
lub kartonie] papier mo na przechowywa  [w
podanych powy ej warunkach] nie d ej, ani eli
przez jeden rok. Po tym okresie jako
wydruków mo e si  pogorszy .

DRUKOWANIE
W pomieszczeniu roboczym temperatura
powinna mie ci  si  w granicach 15-300C  a
wilgotno  wzgl. powietrza 30-70%.
Zaleca si  24-godz. dopasowanie papieru do
temperatury i wilgotno ci otoczenia.
Papier nale y chroni  przed odciskami palców po
stronie do nadruku.
Podgrzewanie w ploterze do 480C maksimum.
Wy sza temperatura mo e spowodowa
deformacj  papieru.
Laminowanie: na zimno lub na gor co (w dolnym
zakresie temperatur). Aby wydruki by y
wodoodporne – laminowanie nie jest konieczne.
W czasie drukowania nale y wy czy
automatyczny system odcinaj cy wydrukowane
arkusze. Jest to zalecane z racji mo liwo ci
uszkodzenia no a i g owicy drukuj cej.

DOST PNO
Role d ugo ci 15 m, szeroko ci: 610, 914, 1118
oraz 1270 mm. rednica rdzenia: 3 cale.
Nr artyku u: 03590.310.xxxxx

INNE  MATERIA Y  DO  PLOTERÓW  SOLWENT.
Papiery foto
Folie bia e [opak]
Folie klarownie przezroczyste
Folie przezroczyste, matowe
Folie dekoracyjne
Folie przylepne

ótno

UWAGA: dodatkowe informacje nt. asortymentu mog  Pa stwo
znale  na stronie http://www.folex.com.pl lub otrzyma
telefonicznie w Przedstawicielstwie FOLEX’a w Warszawie,
tel. [022] 666-80-80 / 666-96-96, [0602] 238-113.
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