
Arkusz informacyjny produktu          Pod a do  druku solwentowego

FOLAJET  BACKLIT  ES
Folia do drukowania barwnikami solwentowymi i pod wietlania w kasetonach
reklamowych lub panelach reklamowych.

Jednostronnie matowa folia poliestrowa do ploterów solwentowych, przeznaczona do wykonania
foto-realistycznych przezroczy i prezentacji pod wietlanych w panelach i kasetonach. Wydruki
mog  by  eksponowane na zewn trz budynków. Do drukowania przystosowana jest matowa
powierzchnia folii.

ZASTOSOWANIE
Do drukowania w drukarkach szeroko-
formatowych [ploterach] grafiki przezna-
czonej do pod wietlania.

CHARAKTERYSTYKA
Folia jednostronnie g boko matowa
Druk prawo-czytelny po stronie matowej
Wspania e i wierne odwzorowania kolorów,
zarówno przy o wietleniu zewn trznym jak i
pod wietlaniu
Bardzo dobre wch anianie atramentów
Szybkie wysychanie wydruków
Je li system grzewczy w ploterze jest

czony, wówczas wydruki wysychaj
yskawicznie

Wysoki stopie  bieli
Wydruki na folii s  odporne na dzia anie
wiat a i wilgoci, jak równie  na wod

opadow  o maksymalnym nat eniu

SPECYFIKACJA
Folia poliestrowa jednostronnie pokryta
warstw  matow
Grubo : 0,125 mm
Powleczenie: do druku solwentowego
Strona matowa: przeznaczona do drukowania

ZASTOSOWANIE W URZ DZENIACH:
W wi kszo ci ploterów drukuj cych
atramentami solwentowymi typu Eco, Light,
Mild i in.
Folia nie jest zalecana do atramentów
wodnych lub opartych na olejach.

DRUKOWANIE
W pomieszczeniach roboczych zaleca si
utrzymywanie temperatury od 15 do 300C
oraz od 30 do 70% wilgotno ci wzgl dnej
Przed rozpocz ciem druku zaleca si  24-
godzinne dopasowanie temperatury folii do
temperatury pomieszczenia roboczego
Nale y unika  pozostawiania na
powierzchni folii odcisków palców
Zu ycie atramentu mo e osi ga  warto
wi ksz  od zu ycia na innych materia ach o
260-300 %

Ogrzewanie w ploterze nie mo e
przekroczy  480C.
Folia mo e by  laminowana na zimno lub
gor co (w dolnym zakresie temperatur).

SK ADOWANIE
W pomieszczeniach sk adowych wilgotno
wzgl dna powinna wynosi  30-60 % a
temperatura od 15 do 250C
Maksymalny czas sk adowania [w
powy szych warunkach i oryginalnych,
zamkni tych opakowaniach] – do 1 roku.

DOST PNO
Role w szeroko ciach:
610, 914, 1067, 1270, 1370 i 1524 mm

ugo  standardowa: 30 m
Nr katalog. 20160.125.xxxxx

INNE  MATERIA Y  DO  PLOTERÓW
do atramentów wodnych barwnikowych i pigmentowych

Papiery foto
Papiery foto do proofingu w poligrafii
Folie bia e [opak]
Folie klarownie przezroczyste
Folie przezroczyste, matowe
Folie dekoracyjne
Folie przylepne
Matowe papiery gwarantuj ce wysok  rozdzielczo
Papiery o ozdobnej fakturze powierzchni

ótna

Dalsze inf.: http://www.folex.ch/connection_recolist.asp
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