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Reprojet P – wskazówki dotycz ce obróbki 
 
  
 Folex Reprojet P, folia o du ej rozdzielczo ci do druku atramentowego (folia inkjet) 

stosowana w przygotowalniach sitowych, offsetowych i fleksograficznych 
 
      Reprojet P to powlekana, klarownie-przezroczysta folia s ca do wykonania reprodukcji podczas 
      na wietlania szablonów sitodrukowych,  p yt fleksograficznych i innych form drukowych  
      utwardzanych wiat em. Film spe nia najwy sze wymagania w zakresie odwzorowania obrazu,  
      zaczernienia, stabilno ci wymiarowej i p asko ci.  
 
      ciwo ci techniczne folii przekonuj  do jej stosowania, a dzi ki swojej wysokiej jako ci  
      gwarantuj  optymaln  i niezmienn  obróbk . Drukowa  na niej mo na przy u yciu atramentu  
      barwnikowego i pigmentowego. Specjalna nanoporowata warstwa inkret, zapewnia wysoki stopie  
      wch aniania atramentu, dzi ki czemu powstaj  szybkoschn ce, ostre wydruki o wysokim stopniu
      krycia atramentem (wysokiej g sto ci optycznej UV).   
 
      Dodatkowa warstwa na odwrotnej stronie filmu zapewnia w szczególno ci w przypadku produktu  
      nawini tego na du e rolki p ynny przesuw walców w trakcie procesu drukowania. Ponadto za  
      pomoc  tej warstwy nast puje szybkie uzyskanie pró ni w kopioramie. Tak powleczona folia  
      poliestrowa [o grubo ci 0,160 mm] ma wysok  odporno  na dzia ania mechaniczne i daje    
      wspania e wyniki kopiowania.   
 
      Druk reprograficzny na folii w technologii inkjet 
 
      Technologia Druku bez u ycia folii nie znalaz a jeszcze zastosowania we wszystkich dziedzinach. 
      Metody „computer to plate” lub „computer to screen” s  wprawdzie powszechnie znan  wiedz  
      techniczn , powoduj  jednak, w szczególno ci przy sitodruku, konieczno  dokonywania kosztownych
      zakupów. Na wietlarki, jak wiadomo, od przej cia na CtP nie s  praktycznie ju   produkowane.  
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      Z tego powodu wiele zak adów rozgl da si  za alternatywnymi mo liwo ciami, które mog yby by  
      zastosowane w przygotowalni. Interesuj  alternatyw  jest wykonywanie kopii  filmów przy u yciu 
      rozwi zania jakie daje folia inkjet.  
 
      Cyfrowe generowanie form/szablonów drukowych przy u yciu druku atramentowego otwiera  
      interesuj ce mo liwo ci w zakresie organizacji pracy w przygotowalniach. Produkcja form „w firmie”,  
      obróbka przy wietle dziennym, proces bez u ycia chemikaliów, kontrola szablonów oraz  
      mo liwo ci korekty a  do momentu tu  przed rozpocz ciem Druku, to tylko kilka z zalet tego 
      przekonuj cego systemu opartego na folii. Dzi ki po czeniu odpowiednich programów RIP oraz 
      drukarek - mo na szybko i po niskich kosztach wytwarza  wysokiej jako ci szablony o oddzie- 
      lonych liniach i barwach. W praktyce system ten sprawdzi  si  na rastrach do sitodruku o g sto ci 
      do 48 linii/cm. Przy druku offsetowym mo liwy jest druk na rastrach o g sto ci 60 linii/cm.  
      Maksymalna mo liwa do zadrukowania liniatura rastra zale y generalnie od drukarki.  
 
Strona przeznaczona do druku inkjet Strona przeciwna folii  
                

 Warstwa inkjet (nanoporowata)  Warstwa zapobiegaj ca zwijaniu   
 Wysoki stopie  wch aniania atramentu   si  (anti curl) 
 Szybkie schni cie atramentu  Dobre w ciwo ci kontaktowe 
 Wysoki stopie  krycia    i po lizgowe 
 Optyczna transparentno   Wytrzyma  mechaniczna 
 Odporno  na dzia anie wilgoci  Optyczna transparentno  
 Odporno  mechaniczna 
 Dobre w ciwo ci kontaktowe 

   i po lizgowe  
 Stabilno  i dok adno  wymiarów 

 
Reprojet P jest klarownie-transparentn , dwustronnie powlekan  foli  poliestrow . Jest to wysokiej jako ci folia, spe niaj ca wymogi 
reprograficzne. Jej grubo  wynosz ca 0,125 mm zapewnia (w szczególno ci filmom wielkoformatowym) wysok  stabilno  materia u oraz 
sprawia, e materia  jest bardzo prosty w u yciu. Warstwa funkcyjna (strona do druku) zosta a tak opracowana, by wch ania a du  ilo  
atramentu i szybko sch a. Lekko mleczna nanoporowata pow oka daje dodatkowe w ciwo ci mechaniczne zapewniaj ce optymaln  obróbk  
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folii. Na przeciwnej stronie folii specjalna pow oka zapewnia optymaln  stabilizacj  materia u. Przy zmiennych warunkach klimatycznych 
zapobiega wypaczaniu si  materia u (warstwa anti curl).  
  
 Drukarki 
 
      Warunkiem podstawowym dla uzyskania wysokiego stopnia pokrycia atramentem oraz zaczernienia 
       drukarki, umo liwiaj ce odpowiednie ustawienie druku zapewniaj ce jego wysok  rozdzielczo  
      oraz wysoki rozmiar kropli (dot-size). natomiast wysoka g sto  kopii zostaje osi gni ta tylko 
      wówczas, gdy jako kolor czarny drukowana jest „czysta czer  (K)” (czarny powstaj cy bez zastoso-
      wania mieszaniny wielu barw).  
 
      Takie podstawowe ustawienia nie mog  by  wybrane przez zwyk e parametry sterownika. Z tego 
      powodu, dla optymalnego sterowania drukarkami LF konieczne s  specjalne narz dzia RIP.  
      W zale no ci od  wersji oprogramowanie stwarza to mo liwo  równie  przygotowywania layoutu, 
      - rastrowania i separacji barw.  
 
      Ma e drukarki (A4, A3) s  sterowane za pomoc  oprogramowania sterownika. Wy ej wymienione 
      opcje ustawienia nie wyst puj  w ich przypadku. Dlatego ma e drukarki nie daj  niezb dnego  
      pokrycia tuszem (zaczernienia) i nie nadaj  si  do drukowania wysokiej jako ci filmów.  
 
      Aktualnie zalecane drukarki szerokoformatowe [LF]: EPSON Stylus seria Pro, HP seria Z, CANON 
      seria iPF. Tak e w po czeniu z innymi drukarkami w po czeniu z narz dziami RIP mo na osi gn  
      zadawalaj ce wyniki.  
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      Atramenty inkjet 
 
      Reprojet P nadaje si  do druku tylko przy u yciu atramentów wodnych. Mog  by  stosowane  
      (rozpuszczalne) atramenty barwnikowe (dye) lub pigmentowe. Rodzaj atramentu zale y od  
      stosowanej drukarki. Stosowanie „atramentów obcych” mo e doprowadzi  do uszkodzenia  
      urz dze .         
      Wydruki wykonywane atramentem pigmentowym charakteryzuj  si  bardzo d ug ywotno ci  (s  
      odporne na dzia anie wiat a czy przecieranie ich „na mokro”). W zale no ci od intensywno ci  
      nadruku, obraz charakteryzuje si  w pe ni kryj cym zaczernieniem o powierzchni od b yszcz cej 
      do  matowej. Pigmenty barwnika przywieraj  na sta e do powierzchni przygotowanej do druku 
      inkjet. W przypadku drukarek wyposa onych w tusz czarny matowy i fotograficzny zalecamy  
      drukowanie przy u yciu czarnego tuszu fotograficznego. Daje on wy szy stopie  krycia, za  wydru-
      kowany obraz jest bardziej odporny na zadrapania.  
Atramenty rozpuszczalne barwnikowe (dye) dyfunduj  w znacznym stopniu w g b warstwy inkjet. Dzi ki temu elementy obrazu s  dobrze 
zabezpieczone przed wp ywami mechanicznymi. Obraz jest l ni cy, transparentny. Wydruki dokonywane przy u yciu atramentów 
barwnikowych nie maj  jednak d ugiej ywotno ci (mo liwo  archiwizacji). Silne dzia anie wiat a mo e spowodowa  szybki zanik barw 
(blakni cie). Wilgo  (krople wody) mo e spowodowa  rozmywanie si  kolorów.  
 
Obrazy wydrukowane przy u yciu tuszów barwnikowych wykazuj  cz sto przesuni cie barw: podczas tego zjawiska pigment migruje w 
pow oce do obszarów wolnych od obrazu (transparentnych). Widoczne staj  si tawe kraw dzie (przenikanie mi dzywarstwowe). Krótkie 
schni cie atramentu oraz wysoka wilgotno  powietrza jeszcze wzmacniaj  ten efekt.  
 
Pow oki nanoporowate podczas drukowania bardzo szybko absorbuj  wod  z atramentu i „magazynuj ” j  przez d szy czas w pow oce do 
momentu ca kowitego wyschni cia. W takim przypadku resztki wilgoci ch tnie przedostaj  si  do obszarów niezadrukowanych 
(przezroczystych). Przy nanoszeniu du ej ilo ci atramentu na kraw dziach linii czy kropek ze wzgl du na ró ne za amanie wiat a (dla 
wilgotno ci i pigmentów) mog  pojawia  si  bia e „linie - duchy”. Zarówno wy ej wymienione zjawisko migracji ci (przesuni cia)  jak i bia e 
kraw dzie spowodowane wilgoci  nie maj  ogólnie negatywnego wp ywu podczas dalszej obróbki.  
Obecnie zalecane atramenty:  ywa  oryginalne atramenty zalecane przez producentów drukarek. Atramenty alternatywne - po pozytywnych 
próbach. 
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      Oprogramowanie RIP 
 
      Do wymagaj cych aplikacji stosowanych do tworzenia rastrów i separacji zalecamy specjalne  
      oprogramowanie RIP, takie jak COLORGATE, Filmgate, WASATCH SoftRip, PERFECTPROOF,  
      ERGOSOFT, Posterprint i in. w po czeniu z ju  wymienionymi drukarkami. Narz dzia te umo liwiaj  
      sporz dzanie dok adnych wskazówek dla druku oraz wybór koniecznych do tego parametrów, 
      dzi ki czemu osi gn  mo na optymalny wynik druku w odniesieniu do: 
        nanoszenia atramentu  

        czasu schni cia atramentu  
        zaczernienia (g sto ci)  
        rastrowania pó tonowego  
        separacji barw. 

W zale no ci od przebiegu pracy separacja kolorów mo e by  dokonana w programie przygotowywania materia ów do druku (np. indesign) lub 
bezpo rednio w RIP przy zadrukowywaniu filmu.  
 
Przy wyborze ustawie  druku (parametrów) nale y uwzgl dni  poni ej wymienione wytyczne:  
 
      Parametry dotycz ce wytycznych istotnych dla sitodruku 
       
      Specjalne RIP stosowane do separacji obrazu dostarczaj  dla ka dego oprogramowania optymalne, 
      wybieralne parametry. W zale no ci od producenta software wraz z oprogramowaniem dostarczana 
      jest du a ilo  wst pnie zjustowanych ustawie  druku. Tak e indywidualna konfiguracja  
      specyficznych ustawie , dopasowanych do danego zadania, mo e zosta  szybko wykonana dzi ki 
      swobodnie ustawianym parametrom. Nale y generalnie uwzgl dni  nast puj ce szczegó y:  
 
       Liniatura rastrów: linie na cal/ centymetr (lpi, lcm). 
       Rodzaje rastrów: rastry PS, AM, FM itd.  
       Kszta t punktu: okr y, elipsa, i in.  
       t obrotu rastra:  mo liwy standard C:82,5 o , M: 52,5 o  , Y: 7,5 o  , K22,5  o 

       Kolory specjalne pantony lub podobne standardy  
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      Parametry sterowania drukiem inkjet 
       
      Obok wy ej wymienionych wytycznych konieczny jest szereg ustawie  dla sterowania drukiem. 
      Poprawny wybór parametrów zapewni wydruk o wietnej jako ci linii i punktów oraz wysokim  
      zaczernieniu (g sto ci kopii).  
      Spektrum tych mo liwych ustawie  zale y od drukarki i mo liwo ci wyboru w sterowniku. Ogólnie 
      do dyspozycji s  nast puj ce parametry:  
 
        Rozdzielczo  druku:  dots per inch (dpi – punktów na cal)  
     Obj to  kropli:   pikolitr (pl jedna bilionowa cz  litra) lub wielko  kropli (np. ma a, 

      rednia, du a) 
        Warianty kropli:  fixed dot, variable dot [sta e, zmienne krople] 
        Przebieg g owicy:   1 pass, 2 pass, 4 pass itd. (ilo  przebiegów g owicy drukuj cej)  
        Cykl drukowania:  jednokierunkowy, dwukierunkowy, nanoszenie tuszy na g owic  
        Stosowany kolor:  druk monochromatyczny (czarny), kolorowy  
     Naniesienie atramentu: korekta ink-limit, ink-load (zale ne od warunków specyficznych dla 

      danego RIP) 
        Zarz dzanie kolorami: kalibracja, profile, intensywno  krycia                                     
 
      wietlenie 
 
      Folie z nadrukowanymi formami drukowymi (szablony sitodrukowe, p yty offsetowe, fleksograficzne 
      itd) wymagaj  drukowania z wysok  g sto ci  optyczn . Ju  od d ugiego czasu graficzne filmy 
      srebrowe spe niaj  ten wymóg. Pomiar w ciwo ci spektralnych filmu jest badaniem „odpowiedniego”
      zaczernienia, b cego zasadnicz  jego cech . W trakcie tego, nale y w szczególno ci uwzgl dni
      spektralny zakres czu ci formy drukarskiej przeznaczonej do na wietlania (warstwy sitodruku i in.
       czu e w zakresie promieniowania UV).  
 
      Przy zastosowaniach reprograficznych g sto  optyczna mierzona jest za pomoc  densytometru.
      Densytometry to urz dzenia s ce do ilo ciowego pomiaru g sto ci kolorystycznej (g sto ci 
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pe notonowej) oraz g sto ci optycznej produktów drukowanych i materia ów filmowych. Do badania przezroczystych filmów stosuje si  
specjalne densytometry mierz ce przepuszczalno wiat a.  
 
W zale no ci od typu urz dzenia dokonuj c wyboru ró nych filtrów pomiarowych mo liwe jest zmierzenia okre lonych obszarów widma barw 
(np. kolory CMYK) lub zakresu kontrastu, stosownie do percepcji oka (visible kontrast). Dla warstw kopiowych utwardzanych wiat em istotne s  
pomiary densytometryczne w zakresie spektralnym  350 – 400 nm ( wiat o UV fal d ugich). Pomiary g sto ci przy u yciu niew ciwie 
wybranego zakresu filtrów mog  doprowadzi  do b dnych za !  
 
 Zasada transparentno ci folii / warto ci dla g sto ci 

ród o wiat a (lampa do kopiowania) 
wiat o wpadaj ce 

 

 
Film: zdefiniowane zaciemnienie/ 

transparentno  
 

wiat o wysy ane 
 
 

wynikowe warto ci dla g sto ci D 
 
      Pomiar g sto ci 
       
      sto  optyczna jest warto ci  logarytmiczn  i w przypadku transparentnych substratów  
      pomiarowych jest obliczana z warto ci transmisyjnej (T) zgodnie ze wzorem umieszczonym obok;  
      w przypadku materia ów nie transparentnych np. zadrukowanego papieru, z warto ci remisji (R).  
 
      Powy ej wskazany rysunek obrazuje zale no  wzrastaj cych warto ci g sto ci przy wzrastaj cym 
      zaczernieniu folii: przyk ad: 90% zaciemnienia / 10% przepuszczalno  = g sto  1 
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Wska niki dla stosowania praktycznego:  
 
W celu dokonywania optymalnej kontroli form drukowych wykonanych na folii mierzona jest g sto  zaczernienia (Dmax) oraz g sto  w 
miejscach przezroczystych, na których nie ma obrazu (Dmin).  
Dla wydruków przeznaczonych do techniki sitodrukowej i podobnych do uzyskania optymalnych wyników zalecana jest g sto  Dmax: 3 lub 
wy sza!  

sto  w miejscach nie pokrytych obrazem Dmin wynosi mniej wi cej 0,08 – 0,13 i zale y od grubo ci folii oraz matowo ci jej powierzchni.  
 
Absorpcja 
 
Charakterystyka widma zaczernienia w filmach  
srebrowych jest inna, ni  w przypadku folii  
zadrukowanych w technologii inkjet.  
Zaczernienie filmu srebrowego, z powodu  
„metalicznej maski ze srebra”, jest na wykresie  
przedstawiona jako prawie pozioma linia. 
Inaczej sytuacja mo e wygl da  w przypadku 
folii zadrukowanej czarnym atramentem w technice  
inkjet. 
W zale no ci od rodzaju barwnika (czarny pigment/ 
sadza) czy rozpuszczalnego czarnego barwnika  
(atrament  dye) pojawiaj  si  krzywe, typowe dla  
tych technologii. Grafika obok ukazuje trzy  
specyficzne krzywe dla trzech grup materia ów:  
Czarny   - film srebrowy w reprografii 
Niebieski  - atrament czarny w filmie inkjet  
(barwnikowy) 
Czerwony  - atrament czarny w filmie inkjet  
(pigment) 
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      Densytometr 
 
      W przypadku krzywej oznaczonej kolorem czerwonym (atrament pigmentowy) wyra nie wida , e 
      warto ci dla g sto ci w widocznym (visible) zakresie widma, s  wyra nie ni sze ni  w obszarze UV 
      (zaznaczony na to-zielono). Tak zaznaczony zakres pokrywa si  w przybli eniu z widmowym 
      obszarem czu ci (skutecznym dla na wietlania) wiat oczu ych warstw w sitodruku i fleksodruku. 
      Specjalne densytometry umo liwiaj  pomiar g sto ci optycznej dla tego zakresu d ugo ci fal (UV).  
 
      Je li si  porówna warto ci g sto ci trzech krzywych wykresu, mierzonych w obszarze widzialnym 
      lub UV, mo na dostrzec wyra ne ró nice pomi dzy nimi. 
 
      Porównanie: DmaxVis: 2,4 do DmaxUV: 3,8 
 
      Warto ci pomiarowe przy b dnie dobranych zakresach pomiaru prowadz  wi c do b dnej  
      interpretacji za niskiej g sto ci!  
      Niestety obecnie jest tylko niewiele densytometrów wykonuj cych pomiar w wietle przechodz cym, 
      i umo liwiaj cych pomiar g sto cioptycznej w zakresie promieni UV. W praktyce najcz ciej stoso-
      wanym urz dzeniem jest densytometr Diazo/ silberfilm X-Rite 369. 
 
      Linearyzacja 
 
      Drukarki Inkjet przy podstawowych, nieskalibrowanych ustawieniach, wykonuj  wydruki o wysokim 
      stopniu krycia atramentem, co prowadzi do nadmiernego zwi kszenia wielko ci punktów i grubo ci 
      linii. Aby temu przeciwdzia , nale y przeprowadzi  tzw. linearyzacj . Przy uwzgl dnieniu  
      wcze niej okre lonych nastawów, sporz dzana jest korekta dla ka dej liniatury rastra, istotnej dla 
      druku sitem. Oprogramowanie RIP umo liwia w tym zakresie prowadzenie u ytkownika przez menu,
      które przebiega mniej wi cej zgodnie z nast puj cym schematem:  
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1.  Wybór parametrów procesowych istotnych dla sitodruku 
 - Forma rastra 
 - Liniatura rastra 
 - t obrotu rastra 
 
2.  Wybór parametrów druku inkjet 

  Dla ka dej drukarki parametry druku ustalane s  w oparciu o przeprowadzone wydruki testowe. Decyduj ce jest znalezienie 
  optymalnych ustawie  dla wymaganego zaczernienia minimalnego (g sto  Dmax > 3). Do kontroli zalecamy zastosowanie 
  densytometru UV (ustalanie DmaxUV).  

 
  Uwaga: zbyt wysoka g sto  optyczna barw powoduje wolniejsze wysychanie atramentu, jego wy sze koszty, zlewanie si   
  elementów wydruku, przesycone i wra liwe na zadrapania obrazy.  

 
                                                                                                                                                                      
      Ustawienia 

 
      Dzi ki ju  zoptymalizowanej obs udze druku zostaje wydrukowany specjalny raster docelowy. Takie 
      strony testowe s  generalnie zawarte w oprogramowaniach RIP. Mog  jednak zosta  utworzone
      we w asnym zakresie.  

 
      W poni szym przyk adzie wykorzystujemy szablon docelowy do linearyzacji dla folii Reprojet z 23 
      polami pomiarowymi. Do pomiaru stosowany jest densytometr mierz cy g sto  optyczn  w wietle 
      przechodz cym.  
 
      % - warto ci odcieni 

winno 
by  

0 2 4 6 8 10 15 20 25 30 40 50 60 70 75 80 85 90 92 94 96 98 100 

jest 0 6 9 12 15 18 26 32 37 43 55 68 77 86 90 92 95 97 98 98,5 99 99.5 100 
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Zmierzone warto ci odcieni (warto ci faktyczne) na wydrukowanym szablonie docelowym zostaj  nast pnie wprowadzone do oprogramowania 
przez pole do wprowadzania danych. Po przeprowadzeniu korekty ustawie  pojawia si  zazwyczaj (w osobnym polu) pod postaci  wykresu 
krzywej korekcyjnej. 
 
      Przyk ady typowych ustawie  (w zale no ci od RIP mog  wyst powa  ró nice przy  
      wymaganych ustawieniach) 

 
 

      Epson Stylus pro 7600/9600: atrament: Ultrachrome Photoblack 
Parametry dla sitodruku 

 
Parametry dla druku inkjet 

sto  
opt. formy 

raster Ipi typ rastra 
forma 
rastra 

rozdzielczo  
dpi 

dot-size kierunek 
redukcja 

atram. w % 
Duv (X-

Rite 369) 

50 
post 
script 

elipsa 
7030 

1440 x 720 
normal 

Dot MW2 
jednokierunkowe brak 3,8 

 
 

      Epson Stylus pro 7880/9880: atrament: Ultrachrome Photoblack K3 
Parametry dla sitodruku 

 
Parametry dla druku inkjet 

sto  
opt. formy 

raster Ipi typ rastra 
forma 
rastra 

rozdzielczo  
dpi 

dot-size kierunek 
redukcja 

atram. w % 
Duv (X-

Rite 369) 

50 post script 
elipsa 
7030 

1440 x 1140 du a jednokierunkowe 75% 3,4 
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      Obróbka 
       
      Pow oka inkjet ma w przypadku atramentów na bazie wody w ciwo ci hydrofilne, co przy zmianie 
      warunków otoczenia mo e mie  wp yw na mechaniczn  stabilno  wydruku na folii (stabilno  
      wymiarowania, efekt zwijania si / tendencja do podwijania si  itd).  
 
      Aby temu zapobiec w materiale Reprojet P na odwrotnej stronie filmu zosta a naniesiona pow oka 
      zapobiegaj ca zwijaniu si  (anti-curl), która w znacznym stopniu stabilizuje t  tendencj .  
 
      Cz sto druk na filmie jest przeprowadzany w ciep ych i suchych pomieszczeniach biurowych. W 
      szczególno ci suche powietrze (< 40% wilgotno ci wzgl dnej) mo e spowodowa  w Reprojet P 
      zwijanie si  materia u w kierunku strony powlekanej. W przypadku krytycznych warunków otoczenia 
      zalecamy (czasowe) nawil anie lub/i och adzanie lub podgrzewanie powietrza w pomieszczeniach. 
 
      Zalecenia: 
      - Zaleca si  24-godzinne dostosowanie temperatury nieotwartych opakowa  folii do  

      temperatury pomieszcze  roboczych. 
      - Sk adowanie i drukowanie na folii w temperaturze od ok. 20 do 250C i 40 do   

      60% wilgotno ci wzgl dnej.  
- Kontrola warunków otoczenia poprzez pomiar temperatury i wilgotno ci pomieszczenia  
- Ewentualnie dokonywa  czasowej korekty temperatury w pomieszczeniu i wilgotno ci w okolicach drukarki (ogrzewanie, nawil anie).  
- Przede wszystkim przy wilgotno ci powietrza w pomieszczeniu < 40% wilgotno ci wzgl dnej zalecamy nawil anie powietrza.  
- Przed uruchomieniem drukarki nale y sprawdzi  czy materia  filmowy p asko przylega do g owicy drukuj cej; w przypadku zawini tych 

ko cówek (curl) ewentualne przesuni cie filmu do przodu i jego ponowne odci cie.  
 
Dok adno  wymiarowa 
 
Zachowanie dok adno ci wymiarowej stanowi w przypadku graficznego materia u foliowego jest zawsze bardzo istotn  kwesti . Jest to warto  
fizyczna odnosz ca si  do zmian wymiarowania (rozszerzanie si / kurczenie) materia ów (np. papieru, folii) nast puj cych pod wp ywem ciep a 
lub wilgoci.  
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      FOLEX stosuje do pow ok Reprojet P wysokiej jako ci substrat poliestru o bardzo dobrych  
      ciwo ciach fizycznych. Spe niaj  one w pe nym zakresie wymagania stawiane dok adno ci  
      wymiarowej dla filmów reprograficznych.  
 
      Odchylenia wymiarowania przy druku:   
 
      Drukarki inkjet maj  mechanizm nap dzany silnikiem, który s y do przesuwania formatu i rolek. 
      Spe nia on w wystarczaj cym stopniu wymogi stawiane drukowi plakatów czy bannerów.  
Gdy jednak na takiej drukarce wykonywany jest dla przygotowalni druk separacyjny, odchylenia wymiarów spowodowane przesuni ciem 
wynosz ce dziesi  cz  milimetra maj  problematyczne prze enie na dok adno  dopasowania folii.  
Przy pomocy zapisów parametrów druku mo na w okre lonych opcjach LF w trakcie wydruków testowych przeprowadzi  kalibracj  d ugo ci. 
Podczas niej sprawdzane s  zdolno ci transportowe oraz przesuw maszyny drukuj cej (przy u yciu bardzo dok adnej przymiaru mierzone s  
odchylenia wzd ne, poprzeczne, i po przek tnych/ skrzywienie trapezowe).  
Jednak e korekta lub kalibracja takich b dów podczas transportu jest mo liwa jedynie warunkowo.  
 
      Uszkodzenia mechaniczne 
 
      W trakcie wykonywania kopii na sicie (lub p ycie) dokonuje si  zazwyczaj na wietlanie „warstwa po 
      warstwie” (stron  powlekan  i zadrukowan  folii do strony emulsji wiat oczu ej). W niektórych 
      przypadkach, warstwy emulsji i polimerów (np. flexo) folie mog  si  skleja  w punktach styku z 
      warstw  inkjet folii z form  drukow . Ponadto (w sytuacji druku atramentem pigmentowym) przy 
      zdejmowaniu formy drukowej z emulsji wiat oczu ej, fragmenty nadruku inkjet mog  pozosta  na 
      emulsji. 
 
      Aby tego unikn  cz sto wystarcza lekkie „przypudrowanie” emulsji (drobny talk / puder do skóry 
      nanie  na stron  sita / polimeru). Producenci emulsji oferuj  ponadto matowe warstwy do  
      kopiowania, które dzi ki temu charakteryzuj  si  optymalnymi w ciwo ciami.  
      Alternatyw  jest tak e umieszczenie cienkiej folii poliestrowej (ok. 15-25 mikronów) pomi dzy  
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foli  i emulsj , co mo e zapobiec bezpo redniemu kontaktowi mi dzy warstwami. Jest to jednak mo liwe tylko w przypadku ma o dok adnych 
wzorców liniowych i rastrowych (zmiany punktów rastrowych w wyniku niedo wietlenia). Nie zalecamy kopiowania bez kontaktu (warstwa do 
warstwy), a to z powodu du ej grubo ci folii i efektu rozpraszania wiat a i zmiany kszta tów punktów rastrowych. 
 
      Wymagania stawiane filmowi inkjet      
        Mo liwo  zadrukowania przy u yciu zwyk ych drukarek LF (szeroki format) 

       Zastosowanie atramentu barwnikowego (dye) i pigmentowego     
       Wysoki stopie  wch aniania barw  
       Szybkie schni cie atramentu  
       Druk rolka do rolki (przy zastosowaniu u ytków w du ych formatach)  
       Dobra jako  linii i punktów  
       Wysokie zaczernienie DmaxUV > 3  
       Odtwarzanie liniatury rastra do ok. 50 linii/cm  
       Dobre mo liwo ci obróbki w kopioramach pró niowych   
       Wysoka odporno  mechaniczna 
       Bardzo dobra stabilno  wymiarowa  
       Trwa / mo liwo  ponownego zastosowania  

 
Argumenty przemawiaj ce za stosowaniem Reprojet P 

  Wykonywanie form drukowych bez u ycia filmów srebrowych  
  Proces bez u ycia chemikaliów  
  Nie jest potrzebna ciemnia 
  Dobra trwa  materia u na folii  
  Nie wyst puje starzenie si  materia ów 
  Korzystne koszty wytwarzania kopii na folii, tak e w warunkach domowych  
  Niezale no  od zewn trznych przygotowalni   
  P ynny przebieg pracy 
  Mo liwo  dokonania korekty a  do momentu tu  przed rozpocz ciem druku  
  Archiwizacja wykonanej pracy w formie plików cyfrowych  
  Nie potrzebne pomieszczenia archiwum (oszcz dno  miejsca)  
  Mo liwo  stosowania drukarki inkjet do proofingu  
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Zawarte  w  niniejszym  dokumencie  informacje  zosta y  przez  nas  zestawione  zgodnie  z  nasz  najlepsz  wiedz .  S  w  zamy le  zaleceniem,  lecz  nie  mo na  na  ich  podstawie  
wnioskowa  istnienia gwarancji ich poprawno ci. W gestii u ytkownika pozostaje stwierdzenie, czy opisane produkty nadaj  si  do okre lonego zastosowania. Poniewa  nie mamy 
kontroli nad specyficznymi warunkami stosowania, dlatego odrzucamy jak kolwiek odpowiedzialno  za zastosowanie i u ytkowanie dostarczonych przez nas produktów. 
Informacje te nie mog  by  interpretowane jako zgoda na obej cie ewentualnych patentów, czy te  zastosowa  naruszaj cych jakiekolwiek ustawy czy zarz dzenia rz dowe.  

 
Prosz  uwzgl dni  nasze informacje o produkcie zamieszczone na: www.folex.com.pl 
  
 
 


