
 

 

 

DRUK CYFROWY 

 

 

   REPROJET ES CL     Nowo  

   Kreatywne i szybkie rozwi zanie przy wykonaniu form  
   drukowych do sitodruku 

   ZASTOSOWANIE 

   pozytywowych i negatywowych form drukowych 

   Reprojet ES CL stwarza mo liwo  nieskomplikowanego  
   wykonania przezroczy reprodukcyjnych w ploterach drukuj cych 
   atramentami solwentowymi typu eco. Folia ta jest szczególnie 
   przydatna do produkcji orygina ów wielotonalnych oraz w druku     
   kreskowym.  Odpowiednio do zastosowanego urz dzenia oraz 
   oprogramowania RIP,  mo na tak e wykona  formy do  
   pó tonowej separacji kolorów. Specjalna, klarownie   
   przezroczysta pow oka folii zapewnia szybkie wch anianie  
   i wysokie nasycenie barwnika. Dlatego te , przy odpowiednich 
   nastawach, mo na osi gn  wysoka g sto  optyczn  nadruku.
   Tak wykonana forma drukowa gwarantuje bardzo dobr   
   wytrzyma  mechaniczn , stabilno  wymiarow    
   poliestrowego pod a oraz wysok  dok adno  pasowania. 

 

   CECHY EKSPLOATACYJNE 

    Wysoki stopie  wch aniania nadrukowanego barwnika 

    Krótki czas schni cia 

    Wysoka g sto  optyczna w wietle UV 

    Optymalna ostro  linii i punktów 

    Dobre w ciwo ci optyczne 

 Jest w sposób optymalny dostosowana do druku sitowego 

 Jest odpowiednia do emulsji na bazie polimerów 

 

 



 

 

 Mo e by  stosowana do fleksografii i tampondruku 

 Charakteryzuje si  interesuj  relacj  kosztów i korzy ci 

 Mo liwo  stosowania w systemie WorkFlow 

 Przy obróbce nie jest wymagana ciemnia 

 Nie wytwarza adnych odpadów szkodliwych dla rodowiska 

 Mo e by  dostarczana w rolkach o ró nych szeroko ciach 

 

 

Folia jest dostosowana do wi kszo ci szerokoformatowych drukarek drukuj cych 
atramentami solwentowymi dostarczanymi przez Firmy: Roland, Mimaki, Mutoh, 
Epson i in. Nie nadaj  si  do atramentów wodnych, lateksowych i utwardzanych 
wiat em UV. 

 

SPECYFIKACJA 

 Klarownie przezroczysta folia poliestrowa 

 Grubo  znamionowa: 0,125 mm (poliestrowa folia no na), 0,155 mm  (folia 
 z warstw  uszlachetniaj ) 

 Strona przeznaczona do druku: lekko matowa, strukturyzowana 

 Dodatkowa pow oka umo liwiaj ca znacznie szybsze uzyskanie pró ni   

 w p askiej kopioramie 

 Krótki czas schni cia atramentów 

 Wysoka g sto  optyczna w wietle UV: DmaxUV > 4 (zale ne od RIP, 
 systemu atramentów, jak równie  charakterystyki spektralnej densytometru) 

 DminUV ca.0,05 (zale ne od  charakterystyki spektralnej densytometru) 

 Wysokie krycie w pó tonach, jak i orygina ach kreskowych 

 Odwzorowanie rastra: zale ne od RIP-u i drukarki 

 Zalecane ustawienie drukarki: jako  druku wysoka 

 Wydruki monochromatyczne tylko czarnym atramentem (K) 

 Przy prostych zastosowaniach mo na drukowa  bezpo rednio z programu 
 graficznego 

 Ustawienie „dwukrotny przebieg nadruku” w drukarkach ecosolwentowych 
 umo liwia proste sterowanie drukiem dla uzyskania wysokiego krycia  atramentu 

 

 



 

 

 

ZALECENIA  DOTYCZ CE  DRUKOWANIA 

 Drukowanie powinno przebiega  w temperaturze od 20 do 250C oraz przy 
 30-60% wilgotno ci wzgl dnej 

 Zaleca si  24-godzinne kondycjonowanie folii przed drukiem w warunkach 
 - jak w punkcie poprzednim 

 Po stronie do druku nale y chroni  foli  przed odciskami palców 

 

FORMA DOSTAWY 

 Reprojet  ES CL 

 Szeroko  rolek: 610/914/1067/1270/1370/1524 mm 

 ugo  rolek:  30 m 

 Nr wyrobu:  20790.155.xxxxx 

 
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   

ytkownika od w asnych bada , równie  pod wzgl dem ewentualnej ochrony praw osób trzecich. Mog ce zaistnie   

szkody wynikaj ce z zastosowania powy szego instrukta u, 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. 

 

 

Folex AG    Folex GmbH   Informacja w Polsce 
Bahnhofstrasse 92   Unnauer Weg 6c  tel. kom. 602 238 113 
6423 Seewen    50767 Köln [Kolonia] 
Szwajcaria    Niemcy 
tel. +41 41 819 39 39  tel. +49 221 97 94 79 0 
fax +41 41 810 01 35  fax +49 221 97 94 79 9 
int.sales@folex.ch   info@folex.de 
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FOLII FOLEX REPROJET ES CL  

DO DRUKAREK SZEROKOFORMATOWYCH / PLOTERÓW DRUKUJ CYCH 
ATRAMENTAMI ECO-, LIGHT- I MILD-SOLVENT 

Folex  Reprojet  ES  CL  oferuje  prost  i  szybk  mo liwo  wykonywania  w  ploterach  
drukuj cych barwnikami solwentowymi szablonów sitodrukowych przeznaczonych do 
na wietlania sit. Mo na wi c wykona  jednobarwne, pe notonowe szablony (layaut’y) i za 
po rednictwem programów Corel’a lub InDesign, razem ze sterownikiem RIP, 
wyeksportowa  do urz dze  drukuj cych atramentami solwentowymi (system CTF). Dla 
otrzymania optymalnej jako ci szablonu na folii wa ne jest, aby te pliki zosta y utworzone 
jako monochromatyczne („monochrom K”). 

Sterowniki do wi kszo ci ploterów solwentowych umo liwiaj  u ycie opcji „Dwukrotny 
przedruk” („Overprint 2 x Times”). Przy takim wyborze ustawie  uzyskuje si  wysokie 
krycie nadrukowanego atramentu (G sto : Duv > 3). 

Rysunki przedstawione poni ej wskazuj  najistotniejsze ustawienia sterownika RIP dla 
plotera solwentowego ROLAND VS-300. Poni sze opisy s  przyk adem ustawie . W innych 
ploterach s  podobne, cho  w niektórych szczegó ach mog  si  ró ni .
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