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REPROJET P
Klarownie przezroczysta folia do wykonania form drukowych w
drukarkach i ploterach atramentowych. Jest konfekcjonowana w
rolach i arkuszach.

Powlekana, przezroczysta folia do wykonania form drukowych
przeznaczonych do na wietlania szablonów sitowych, p yt
fleksograficznych i innych form utwardzanych wiat em. Folia spe nia
najwy sze wymagania pod k tem stabilno ci wymiarowej, p asko ci
i uzyskiwanej g sto ci optycznej, tak e przy du ej ilo ci
nadrukowanego atramentu.
Jest dostarczana tak e ze zdejmowanymi bia ymi paskami [HP/RS] na
obu d szych kraw dziach rolki, co umo liwia jej zastosowanie
w ploterach firmy Hewlett-Packard wyposa onych w czujniki optyczne.

Folia jest oferowana w formatach lub rolkach. Formaty mog  by
dostarczone w wymiarach standardowych szeregu <A> lub wymiarach
okre lonych przez nabywc  i wyposa one w przek adki papierowe.

Charakterystyka folii

 Jest odpowiednia do drukarek z g owicami typu thermo lub piezo
 Jest dostosowana do atramentów pigmentowych o podniesionej

odporno ci na dzia anie wiat a oraz do atramentów barwnikowych
 Jest odporna na dzia anie wilgoci
 W sitodruku – jest przystosowana do rastrów o g sto ci 48 linii/cm
 Wysoka g sto  optyczna [w wietle UV]: 3,5 do 4 – zale nie od

ustawie  RIP, systemu atramentu, oraz charakterystyki spektralnej
ytego densytometru – DminUV : ok. 0,09 do 0,13

 Krótki czas schni cia
 Mo na nadrukowywa  du e ilo ci atramentu
 Strona przeciwna do druku posiada struktur  umo liwiaj  szybkie

uzyskanie pró ni w kopioramie

Wyko czenie powierzchni

 Przezroczysta
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Specyfikacja

Pow oka po stronie druku Do nadruku ink-jet
Strona przeciwna Ze specjaln  warstw  po lizgow
Strona do drukowania Powierzchnia lekko matowa
Materia  pod a Folia poliestrowa
Szeroko  rolek Jak w wykazie na ko cu tekstu
Format arkusza A4, A3 lub A3+
Grubo  folii bazowej 0,125 mm

czna grubo  folii 0,160 mm
Zawarto  opakowa Rolka lub formaty po 50 lub 100 ark.

w opak. A3+ - 50 ark.
Inne formaty Opakowania – do ustalenia z produc.

Drukowanie

 Zaleca si  24-godzinne dostosowanie temperatury folii do temperatury
pomieszcze  roboczych (klimatyzowanie).

 Do wysokiej klasy zastosowa  rastra i separacji kolorów zaleca si
specjalne przetworniki RIP, np. firm COLORGATE, WASATCH,
PERFECTPROOF i in., które stosuje si  do ploterów takich, j. np.
EPSON Stylus pro (Ultrachrome Photoblack/K3-Tinte), HP Z-seria,
CANON iPF-seria.

 Dla uzyskania w ciwego odwzorowania pó tonów linearyzacja
ustawie  druku nie jest konieczna.

 Warunkowo przy du ej ilo ci nadrukowanego atramentu powierzchnia
jest w wysokim stopniu zwil alna (hydrofilna)
i dlatego te  przy wysokiej wilgotno ci powietrza w pomieszczeniu
roboczym, wzgl dnie przy silnie wysuszaj cej klimatyzacji, mo e to
powodowa  zwijanie si  folii. Takim tendencjom nale y przeciwdzia
poprzez odpowiednie osuszanie lub nawil anie powietrza.

 Zaleca si  prac  z foli  w temperaturze od 15 do 300C  i 40 do 60%
wilgotno ci wzgl dnej.

 Nale y unika  pozostawiania odcisków palców po stronie
przeznaczonej do druku.

 Przy na wietlaniu szablonów mo e, w zale no ci od typu emulsji lub
warstwy polimeru (flekso), wyst pi  zjawisko sklejania si  formy
drukowej na Reprojet P z emulsj . Mo na temu przeciwdzia
<pudruj c> talkiem powierzchni  formy i emulsji.

 G sto  optyczn  nale y sprawdza  densytometrem UV (np. X-Rite
369) przy warto ci >3. Densytometry z zakresem pomiaru w widmie
wiat a widzialnego (filtr pomiarowy Dvis) mog  dawa  b dne wyniki.
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Kompatybilno

 Folia nadaje si  do wi kszo ci szerokoformatowych drukarek z
wodnym barwnikowym (dye) lub pigmentowym systemem drukowania.

 Folii nie mo na stosowa  do drukowania atramentami wykonanymi na
bazie olejów lub rozpuszczalników.

 Podstawowym warunkiem wysokiej g sto ci krycia jest stosowanie
drukarek, które umo liwiaj  ustawienie druku w wysokiej
rozdzielczo ci a jednocze nie ustawienie odpowiedniej wielko ci
kropli. Takie zmienne ustawienia nie mog  by  zagwarantowane
przez standardowe sterowniki, lecz wymagaj  u ycia odpowiedniego
przetwornika obrazu na format grafiki rastrowej (RIP). Z tego powodu
zastosowanie drukarek pracuj cych w ma ych formatach mo e nie
zapewni  wymaganej g sto ci krycia atramentu.

 Wodne atramenty barwnikowe (dye) mog  prowadzi  do migracji
kolorów - w zale no ci od rodzaju stosowanego atramentu.

Sk adowanie

 Otworzone opakowania nale y przechowywa  w temperaturze 15-250C
 i wilgotno ci wzgl dnej 30-60%.
 Sk adowanie co najmniej 1 rok od daty dostawy – w zamkni tych

opakowaniach fabrycznych.
 Uwaga: folia w arkuszach jest pakowana w pude kach stron

przeznaczon  do zadruku skierowan  do do u.

Opakowania

Formaty

Art.-Nr Grubo  w mm Format Ark./opak.
20476.155.44000 0,160 A4 100
20476.155.44100 0,160 A4 50
20476.155.43000 0,160 A3 100
20476.155.43100 0,160 A3 50
20476.155.43800 0,160 A3+ 50
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Role

Art.-Nr Grubo  w mm Szeroko  mm ugo  m
20476.160.34200 0,160 431 30
20476.160.35900 0,160 610 20
20476.160.36100 0,160 610 30
20476.160.39000 0,160 914 20
20476.160.39200 0,160 914 30
20476.160.30500 0,160 1067 20
20476.160.30700 0,160 1067 30
20476.160.31000 0,160 1118 20
20476.160.31200 0,160 1118 30
20476.160.32000 0,160 1270 20
20476.160.32200 0,160 1270 30
20476.160.33300 0,160 1370 20
20476.160.33500 0,160 1370 30
20476.160.35000 0,160 1524 20
20476.160.35200 0,160 1524 30

Role z paskami sensorowymi na d szych kraw dziach
wersja HP/RS

Art.-Nr Grubo  w mm Szeroko  mm ugo  m
20486.160.35900 0,160 610 20
20486.160.36100 0,160 610 30
20486.160.39000 0,160 914 20
20486.160.39200 0,160 914 30
20486.160.30500 0,160 1067 20
20486.160.30700 0,160 1067 30
20486.160.31000 0,160 1118 20
20486.160.31200 0,160 1118 30
20486.160.32000 0,160 1270 20
20486.160.32200 0,160 1270 30
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