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Folacoat Basic PET NewQuality (nowość!) 
Płyta przezroczysta 
 
Opis  
Przezroczysta płyta lakierująca do przenoszenia lakierów dyspersyjnych i UV, składa się ze 
stabilnego wymiarowo nośnika z folii poliestrowej oraz przenoszącej lakier warstwy polimeru. 
Bardzo dobre parametry przenoszenia lakieru, wysoki połysk i duża wydajność lakieru. 
Zredukowane do minimum odkładanie się farby, co szczególnie dotyczy farb nisko-migracyjnych.  
 
Budowa płyty lakierującej z zalecaną głębokością reliefu / nacinania polimeru  
Dla grubości 1,15 mm, zalecana głębokość nacinania polimeru wynosi 0,80 mm  
 
 
 
 
 
 
Zaleca się 
 
Dla grubości 1,35 mm, zalecana głębokość nacinania polimeru wynosi 0,97 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
W przypadku lekkiego zarysowania nożem poliestrowego podłoża, uzyskuje się pewność 
właściwego oddzielenia zbędnych części warstwy polimerowej, a więc gwarancję długiej żywotności 
wykonanej formy lakierującej. Przy mniejszej głębokości nacinania - polimer mimo to może się 
pozwolić właściwie usunąć, lecz z powodu zbyt małej głębokości nacięcia trwałość formy może być 
mniejsza. Przekroczenie zalecanej wartości może osłabić wytrzymałość poliestrowego podłoża płyty 
lakierującej.  Należy tego bezwzględnie unikać. Dotyczy to zwłaszcza ręcznego nacinania polimeru, 
gdyż przy takim nacinaniu najtrudniej jest zachować właściwą głębokość cięcia. 
Dla uzyskania idealnej głębokości – powinno się przeprowadzić odpowiednie testy na próbkach folii 
Folacoat Basic. 
 
Rodzaj płyty Folacoat Basic PET NQ 

 1,15 mm 
Folacoat Basic PET NQ 

 1,35 mm 
Numer katalogowy 12534.115.99900 12534.135.99900 
Sposób lakierowania Lakierowanie bezpośrednie Lakierowanie bezpośrednie 
Łączna grubość 1,15 mm 1,35 mm 
Tolerancja grubości +0,05 mm +0,05 mm 
Folia nośna Poliester Poliester 
Grubość warstwy polimeru 0,80 mm 0,97 mm 
Grubość folii nośnej 0,35 mm 0,35 mm 
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Twardość warstwy 
polimeru (DIN 53505) 

83 Shore A 83 Shore A 

Twardość płyty lakierującej 88 Shore A 88 Shore A 

 
Folacoat Basic PET może być dostarczany także w rolach o szerok. 1,10 /  1,30 m i dług. 
standardowej wynoszącej 20,0 m.  
 
Folacoat Basic PET jest produkowany również w grub. 1,35 mm. 
 
Powyższy produkt jest nowym asortymentem udostępnionym przez Firmę Folex w Kolonii (DE). Dlatego też 
prosimy o wyrozumiałość, ponieważ terminy wysyłki mogą być nieco dłuższe od dotychczas praktykowanych. 
Będziemy dokładać starań, aby czas Państwa oczekiwania na towar skrócić do minimum. 
 
 
 


