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REPROJET ES CL 
 
 
Klarownie przezroczysta folia do wykonania przezroczy lub form 
drukowych w ploterach drukuj cych barwnikami solwentowymi 
lub eco-solwentowymi  
 
Specjalnie powlekana, przezroczysta folia do wykonania 
pe notonowych form drukowych przeznaczonych do na wietlania 
szablonów sitowych. Folia zapewnia mo liwo  nadruku du ych ilo ci 
barwnika, przy czym czas jego wysychania jest ekstremalnie szybki. 
Odpowiednio do u ytego sterownika RIP lub przy ustawieniu <nadruk 
dwukrotny> wyniki s  doskona e. 
Przy nadruku tylko czarnym barwnikiem (K-modus) mo na otrzyma  
wydruki o niezwykle wysokiej g sto ci optycznej w wietle UV. 
Wydruki charakteryzuj  si  tak e bardzo wysok  stabilno ci  
wymiarow .  
Folia zosta a wprowadzona w miejsce dotychczasowej folii  
FOLAJET CL ES. Dzi ki bardzo wysokiej przezroczysto ci - folia mo e 
by  tak e zadrukowywana innymi kolorami atramentów  
eco-solwentowych np. przy produkcji posterów, nak adek, szablonów 
lub grafiki okiennej na folii i in. 
 
Charakterystyka folii 
 

 Jest odpowiednia do ploterów z g owicami typu piezo 
 Jest dostosowana do atramentów solwentowych typu Eco 
 Jest odporna na dzia anie wilgoci 
 Jest przystosowana do prawo- lub lewo czytelnego druku  
 Krótki czas schni cia i optymalne przywieranie nadrukowanego 

barwnika 
 Wysoka rozdzielczo  
 Wysoki kontrast wizualny 
 Wydruki nie ulegaj  dzia aniu wiat a i s  odporne na cieranie  
 Lekko matowa powierzchnia po stronie nadruku poprawia transport 

folii w ploterze 
 Szybkie wysychanie nadrukowanego barwnika, szczególnie po 

aktywacji systemu grzejnego w ploterze 
 Mo na nadrukowywa  du e ilo ci atramentu 

 
 
Wyko czenie powierzchni 
 

 Klarownie przezroczysta folia poliestrowa, jednostronnie powlekana 
warstw  zwi kszaj  przyczepno  nadruku do folii 
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Specyfikacja 
 
Pow oka po stronie druku  Do nadruku ink-jet atramentami eco-
     solwent i solwent 
Strona do drukowania   Powierzchnia lekko matowo-szorstka  
Materia  pod a   Folia poliestrowa 
Szeroko  rolek   Jak w wykazie na ko cu tekstu 
Grubo  folii bazowej   0,125 mm 

czna grubo  folii   0,155 mm 
Opakowania    Pojedy cze rolki  
 
Kompatybilno  
 

 Folia nadaje si  do wielkoformatowych drukarek/ploterów drukuj cych 
atramentami solwentowymi typu eco, light oraz mild. 

 Folii nie mo na stosowa  do drukowania atramentami wykonanymi na 
bazie olejów, wody lub lateksu. 

 
Drukowanie 

 
 Zaleca si  24-godzinne dostosowanie temperatury folii do temperatury 

pomieszcze  roboczych (klimatyzowanie). 
 Drukowanie powinno przebiega  w temperaturze od 15 do 300C  i 40 

do 70% wilgotno ci wzgl dnej. 
 Nale y unika  pozostawiania odcisków palców po stronie 

przeznaczonej do druku. 
 Zespó  susz cy w urz dzeniu drukuj cym mo e by  ustawiony na 

maksymaln  temperatur  480C. Wy sze temperatury mog  prowadzi  
do uszkodzenia folii. 

 Dobra odporno  na dzia anie wody umo liwia zastosowanie 
wydruków na zewn trz pomieszcze  - bez konieczno ci laminowania 
ochronnego. Jednak e w celu ochrony przed brudem i zarysowaniami 
wydruków laminowanie mo e by  potrzebne. Zale y to w du ym 
stopniu tak e od w ciwo ci stosowanych barwników. 

 Aby prawid owo wprowadzi  foli  do plotera nale  stosowa  si  do 
jego instrukcji obs ugi. 

 Ewentualnych dalszych zalece  nale y szuka  w oddzielnej instrukcji 
stosowania. 

 
Sk adowanie 
 

 Foli  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 przekroczeniu tego terminu mo e 
wyst pi  pogorszenie jako ci wydruków. 
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Opakowania 
 

 Role 
 

Art.-Nr 
Grubo  

nominalna 
w mm 

Grubo  
czna 

w mm  
Szeroko  

w mm 
ugo  
m 

20790.155.36100 0,125 0,155 610 30 
20790.155.39200 0,125 0,155 914 30 
20790.155.30700 0,125 0,155 1067 30 
20790.155.32200 0,125 0,155 1270 30 
 

 
 
 

 
 

10.2013 

 
 


