
Arkusz informacyjny produktu                                        Folie kre larskie

FOLAREX  HXF
Matowa, transparentna folia, do kopiowania i kre lenia

Folia dwustronnie matowa, antystatyczna, stabilizowana termicznie. Jest przeznaczona do
kre lenia r cznego oraz wykonywania kopii we wszystkich wielkoformatowych kopiarkach i
drukarkach laserowych. Matowa powierzchnia folii jest przystosowana do nanoszenia tonerów i ich
utrwalania termicznego.

FOLAREX HXF jest zalecany do zastosowa , w których stawiane s  ekstremalne wymagania dla
wykonywania kopii. Powierzchnia folii jest odporna na dzia anie wysokich temperatur, wody (test:
godzina przy temp. 900C) oraz rozpuszczalników organicznych. Na kopiach/wydrukach laserowych
mo na kre li  tuszami wodnymi oraz o ówkowymi wk adami grafitowymi lub polimerowymi.

ZASTOSOWANIE
Do wykonania wtórników rysunków
technicznych, dokumentacji, nak adek lub
form drukowych.

CHARAKTERYSTYKA
Matowa, antystatyczna powierzchnia.
Wysoka przejrzysto  (w kontakcie z
pod em).
Poliestrowa folia bazowa oraz warstwa
matowa nie zawieraj  sk adników
szkodliwych dla rodowiska.
Wysoka odporno  termiczna - p-kt
mi knienia (metod  Fischer-Johns) powy ej
2300.
Folia nie deformuje pod wp ywem wysokiej
temperatury w uk adzie utrwalaj cym obraz.
Na folii mo na kre li  tuszami wodnymi i

ówkami, mo na tak e przeprowadza
korekt  rysunków wilgotn  gumk
kre larsk .
Rysunków si  nie usuwa si  poprzez
skrobanie.

SPECYFIKACJA
Grubo : 0,090 / 0,115 mm
Do wielkoformatowych drukarek i kopiarek
laserowych
Obie strony folii maj  identyczne
wyko czenie.

DRUKOWANIE / KOPIOWANIE
Zgodnie z instrukcj  urz dzenia laserowego.

KOMPATYBILNO
Do wi kszo ci wielkoformatowych drukarek /
kopiarek laserowych.

SK ADOWANIE
Zaleca si  sk adowanie opakowa  z foli  w
pomieszczeniach ch odnych i suchych.
Je li opakowanie zosta o otworzone,
powinno by  przechowywane w
temperaturze od 15 do 250C przy
wilgotno ci wzgl dnej od 30 do 60%.

DOST PNO
rolki szer. 1220 mm, d ug. od 15 do 149 m,
w tubach
formaty A4 i A3
numery katalogowe:
grub. 0,090 mm: 18334.090.xxxxx
grub. 0,015 mm: 18334.115.xxxxx

INNE FOLIE KRE LARSKIE
FOLAREX PM Transparentna, matowa folia kre -

larska klasy standard

FOLAREX CAD Dwustronnie matowa, transparentna
folia do ploterów pisakowych

FOLAREX MX-WO Bia a folia, opak, dwustronnie
matowa

FOLAREX HS Przezroczysta, matowa, klasy extra
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