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FOLAJET  SI  UV 
 
 

yszcz ca folia poliestrowa, metalizowana w kolorze srebra, 
przeznaczona do wydruków atramentami utwardzanymi 
promieniami UV 
 
Folia poliestrowa, metalizowana w kolorze srebra, przeznaczona do 
wydruków plakatów o wysokiej rozdzielczo ci, reklam w punktach 
sprzeda y, grafik przemys owych i in. wymagaj cych powierzchni 
metalizowanych lub srebrnych. Charakteryzuje si  wysok  odporno ci  
na dzia anie wiat a i wilgoci. Nadrukowany atrament nie odpryskuje od 
pod a. 
 
Charakterystyka 
 

 Jest odpowiednia do ploterów z g owicami piezo drukuj cymi 
atramentami utwardzanymi promieniowaniem ultrafioletowym  

 Powierzchnia folii jest niezwil ana wod  (higrofobowa) 
 Jest odporna na zadrapania 
 Atrament przywiera doskonale do powierzchni folii 
 Nadrukowane atramenty wykazuj  odporno  na cieranie na mokro 

oraz na d ugotrwa e oddzia ywanie wiat a 
 Folia umo liwia wykonanie wydruków w wysokiej rozdzielczo ci 

 
Sposób wyko czenia powierzchni 
 

 Folia charakteryzuje si  efektem lustra 
 
 
Specyfikacja 
 
Pow oka po stronie druku  Do drukarek atramentowych  
Strona do nadruku   Lekko matowa, szorstka 
Strona przeciwna   yszcz ca 
Materia  pod a Poliester 
Szeroko  rolek 914 lub 1270 mm 

ugo  rolki 30 m 
Grubo  folii 0,100 mm 
Opakowanie 1 rolka 
 
 
Kompatybilno  
 

 Jest przeznaczony do wi kszo ci szerokoformatowych drukarek 
atramentowych drukuj cych atramentami UV. 

 Folii nie stosuje si  do ploterów drukuj cych atramentami opartymi na 
olejach, solwentach lub  roztworach wodnych. 
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Obróbka 
 

 Otworzone opakowania nale y przechowywa  w rodowisku, którego 
temperatura powinna wynosi  od 15 do 30 0C, a wilgotno  wzgl dna 
od 30 do 70%. 

 Zaleca si  24-godzinne dopasowanie temperatury papieru do 
temperatury pomieszcze  roboczych. 

 W celu zwi kszenia odporno ci wydruku na dzia anie czynników 
zewn trznych zaleca si  laminowanie na zimno lub gor co foliami 
ochronnymi. 

 Wygrzewanie w ploterze mo liwe jest do temp. 450C. Wy sze 
temperatury mog  wydruk zdeformowa . 

 Stron  do druku nale y chroni  przed pozostawianiem odcisków 
palców. 

 
Sk adowanie 
 

 Fabrycznie zamkni te opakowania nale y przechowywa  w 
temperaturze 15-250C i wilgotno ci wzgl dnej 30-60% - lecz nie d ej 
ani eli przez 12 miesi cy. Po tym terminie jako  wydruków mo e si  
pogorszy . 

 
 
Opakowania 
 

 Rolki 
 

Art.-Nr Grubo  folii 
w mm 

Szeroko  
rolki w mm 

ugo  rolki 
w m 

20930.100.39200 0,100 914 30 
20930.100.32200 0,100 1270 30 
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