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FOLAJET WO-P 
 
Bia a, b yszcz ca folia poliestrowa do druku atramentowego w 
drukarkach szerokoformatowych (ploterach) 
 
Bia a folia poliestrowa powleczona nanoporowat  warstw   
i przeznaczona do do drukowania z wysok  rozdzielczo ci  plakatów, 
display’ów, pop-up’ów itp. wydruków reklamowych. Jest odporna na 
dzia anie wody i przystosowana do atramentów barwnikowych lub 
pigmentowych, b yskawicznie wysycha, dzi ki czemu gwarantuje druk 
szybki i wysokiej jako ci. Jest odporna na rozerwanie, pozwala si  w 
atwy sposób laminowa  i zapewnia wietne odwzorowanie barw. 
 
Charakterystyka 
 

 Folia jest odpowiednia do drukarek atramentowych z g owicami 
termicznymi lub piezo. 

 Jest przystosowana do nadruku atramentami pigmentowymi.  
 ze zwi kszon  odporno ci  na dzia anie  wiat a oraz atramentami 

barwnikowymi (dye). 
 Jest przystosowana do drukowania barwnikami lateksowymi 
 Bardzo szybko wysycha. 
 Jest hydrofobowa. 
 Wysoka odporno  na zadrapania. 
 Dobre wch anianie atramentów. 
 Wierne odwzorowanie kolorów. 
 Odporno  na cieranie na mokro pod warunkiem stosowania 

wodnych atramentów pigmentowych. 
 Folia jest odporna na rozerwanie. 

 
Sposób wyko czenia 
 

 Folia jest obustronnie bia a b yszcz ca, nieprzezroczysta  
 
Specyfikacja 
 
Pow oka po stronie druku  Do szerokoformatowych drukarek 
     atramentowych    
Strona do nadruku   Bia a, g adka, o wysokim po ysku 
Materia  pod a   Folia poliestrowa  
Nominalna grubo  folii   0,160 mm 
Szeroko  rolek   Wykaz na ko cu tekstu 

ugo  rolek    20 lub 30 m 
Zawarto  opakowa    Jedna rolka  
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Kompatybilno  
 

 Mo na na niej drukowa  w wi kszo ci ploterów drukuj cych wodnymi 
atramentami pigmentowymi lub wodnymi atramentami barwnikowymi 
(dye). 

 Folia jest przystosowana do druku barwnikami lateksowymi. 
 Folia nie nadaje si  do drukowania barwnikami zawieraj cymi oleje i 

rozpuszczalniki. 
 
Drukowanie 
 

 Przed rozpocz ciem druku zaleca si  klimatyzowanie folii w pomiesz-
czeniu roboczym przez okres min. 24 godzin. 

 Ustawienia: jako  fotograficzna, papier powlekany lub podobne. 
 Drukowanie powinno si  odbywa  w pomieszczeniach o temperaturze 

od 150 do 300C i wilgotno ci wzgl. od 30 do 70 %. 
 Nale y unika  pozostawiania odcisków palców na powierzchni 

przeznaczonej do drukowania. 
 Folia mo e by  po wydruku laminowana na zimno lub gor co (na 

gor co - po pozytywnych próbach) 
 Do drukowania przeznaczona jest b yszcz ca strona folii (po 

zewn trznej stronie nawoju).  
 

Sk adowanie 
 

 Otworzone opakowania nale y przechowywa  w temperaturze 15-250C 
 i wilgotno ci wzgl dnej 30-60%. 
 W zamkni tych opakowaniach nie nale y przechowywa  folii d ej, 

ni  przez 1 rok. Po tym terminie jako  wydruków mo e ulec 
pogorszeniu. 

 
Opakowania 
 

 Rolki 
 

Art.-Nr Grubo  w 
mm 

Szeroko  
rolki w mm 

ugo  rolki 
w m 

20875.135.34200 0,160 431 30 
20875.135.35900 0,160 610 20 
20875.135.36100 0,160 610 30 
20875.135.39000 0,160 914 20 
20875.135.39200 0,160 914 30 
20875.135.30500 0,160 1067 20 
20875.135.30700 0,160 1067 30 
20875.135.32000 0,160 1270 20 
20875.135.32200 0,160 1270 30 
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