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FOLAJET QD-CL 
 
Klarownie przezroczysta folia do szerokoformatowych drukarek 
atramentowych (ploterów) 
 
Klarownie przezroczysta folia, powlekana warstw  umo liwiaj  
drukowanie z wysok  rozdzielczo ci  wydruków o jako ci 
fotograficznej. Przeznaczona jest tak e m. in. do druku rysunków 
warstwowych i nak adek tematycznych. Folia spe nia wszelkie 
oczekiwania w zakresie stabilno ci wymiarowej, p asko ci, 
kontrastowo ci barw, tak e przy du ej ilo ci nadrukowanego 
atramentu. 
Jest odporna na rozerwanie, prosta w obróbce i szybko wysycha.  
 
Charakterystyka 
 

 Folia jest przeznaczona do maszyn z g owicami termicznymi lub piezo 
 Drukuje si  na niej wodnymi atramentami barwnikowymi (dye)  
 Szybko wysycha 
 Nie wyst puj  deformacje powierzchniowe 
 Gwarantuje wysok  rozdzielczo  
 Ma optymaln  sztywno  
 Nadrukowane barwniki nie rozlewaj  si  

 
Wyko czenie powierzchni do druku 
 

 Klarownie przezroczysta 
 
Specyfikacja 
 
Pow oka do druku   Do druku atramentowego  
Strona do druku   Lekko matowa 
Materia  pod a   Folia poliestrowa,  
Grubo  folii bazowej   0.100 mm 
Zawarto  opakowania   1 rolka 
Wymiary rolek    Tabela na ko cu tekstu 
 
Kompatybilno  
 

 Folia nie nadaje si  do zadrukowywania barwnikami zawieraj cymi 
oleje lub rozpuszczalniki 

 Jest przeznaczona do wi kszo ci wielkoformatowych drukarek 
(ploterów) drukuj cych wodnymi atramentami barwnikowymi (dye) 

 
Sposób obróbki 
 

 Druk powinien przebiega  w pomieszczeniach z temp. 15-300C oraz 
wilg. wzgl. 30-70% 

 Nale y unika  pozostawiania na folii odcisków palców 
 Zaleca si  24 godzinne klimatyzowanie folii w pomieszczeniach 

roboczych 
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Sk adowanie 

 
 Sk adowa  nale y w pomieszczeniach o temp. 15-250C i wilgotno ci 

wzgl dnej od 30 do 60%. 
 Czas sk adowania – 1 rok od daty dostawy (w zamkni tych 

 opakowaniach przy zachowaniu temperatury i wilgotno ci – jak w 
 punkcie poprzednim). Po tym terminie mo e wyst pi  pogorszenie 
 jako ci wydruków. 

 
Opakowania 
 

 Formaty 
 

Art.-Nr Grubo  w mm Szeroko   
roli w mm 

ugo   
roli w m 

20705.100.35900 0,100 610 20 
20705.100.36100 0,100 610 30 
20705.100.39000 0,100 914 20 
20705.100.39200 0,100 914 30 
20705.100.30500 0,100 1067 20 
20705.100.30700 0,100 1067 30 
20705.100.32000 0,100 1270 20 
20705.100.32200 0,100 1270 30 
20705.100.33500 0,100 1370 30 
20705.100.35200 0,100 1524 30 
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