
Arkusz informacyjny produktu                                 Du e formaty ink-jet

FOLAJET  QD-SI  seria
Metalizowana, folia poliestrowa z efektem lustrzanym, przeznaczona do szerokoformatowych
drukarek (ploterów) atramentowych
FOLAJET QD-SI  rolki bez dodatkowego wyko czenia
FOLAJET QD-SI HP/RS  rolki ze zdejmowanymi paskami papierowymi na obu d szych
kraw dziach

Powlekana folia barwiona metalicznym py em, przeznaczona do wykonania plakatów i innych
dekoracyjnych prac charakteryzuj cych si  fotograficzn  dok adno ci . Folia jest stabilna wymiarowo,
zachowuje p asko , wietnie odwzorowuje kolory, szybko wysycha, jest odporna na uszkodzenia i
rozdarcia, atwa w obróbce i laminowaniu.
Produkowana jest w wersji zwyk ej oraz wersji HP/RS. HP/RS przeznaczona jest do niektórych
ploterów z czujnikami optycznymi [np. f-my Hewlett-Packard]. Obie d sze kraw dzie rolek folii
posiadaj  bia e, zdejmowane paski papierowe.

ZASTOSOWANIE
Do drukowania plakatów, reklam itp.

CHARAKTERYSTYKA
Srebrzysty efekt lustra
Wysoka rozdzielczo
Krótki czas schni cia
Idealna p asko
Odporno  na rozerwanie
atwo  laminowania na zimno lub na

gor co
Ci ar w ciwy: 1,40 g/m2
Maksymalna rozci gliwo  (punkt zerwania):
120%
Maksymalna ilo  zgi : ok. 2 x 104

Temperatura mi knienia: powy ej 2500C
Odporno  na rozdarcie: 300 kg/cm

SPECYFIKACJA
yszcz ca folia poliestrowa z efektem

lustrzanej powierzchni
Grubo : 0,100 mm
Przystosowanie do druku ink-jet
Strona do druku: lekko matowa

ZASTOSOWANIE W URZ DZENIACH:
Zastosowanie w szerokoformatowych
drukar-kach (ploterach) ink-jet drukuj cych
wodnymi atramentami barwnikowymi.

DRUKOWANIE
W pomieszczeniu, w którym pracuje ploter
nale y unika  zapylenia, wilgotno
wzgl dna powinna wynosi  30-70% a
temperatura 15-300C.
Zaleca si  24-godzinne dostosowanie
temperatury folii do temperatury
pomieszczenia roboczego.
Folie nale y chroni  przed odciskami
palców.

Aby stosowa  foli  na otwartej przestrzeni –
nale y j  laminowa  na ciep o lub na gor co
(po ca kowitym wyschni ciu wydruku) -
ochronn  foli  anty-UV

SK ADOWANIE
W ch odnych i suchych pomieszczeniach
Je li opakowanie [tubus] zosta o otworzone,
foli  nale y przechowywa  w roli i
fabrycznym r kawie foliowym w temp. 15-
250C i wilgotno ci wzgl. 30-60%, lecz nie

ej, ni  18 miesi cy.

FORMY DOSTAWY
Role w szeroko ciach:
Folajet QD-SI: 610, 914, 1270 i 1524 mm
Folajet QD-SI HP/RS: 914 i 1270 mm
lub arkusze o wymiarach okre lonych przez
nabywc  (wi kszych od SR A3). Minimalna
ilo  zamówionych arkuszy: 50 lub
wielokrotno .
Standardowa d ugo  rolek: 20 m
Nr. katalog.:
Folajet QD-SI: 20905.100.xxxxx
Folajet QD-SI HP/RS: 20925.100.xxxxx

INNE  MATERIA Y  DO  PLOTERÓW
Szerokoformatowe drukarki (plotery) ink-jet

 Papiery o jako ci fotograficznej
 Folie bia e, nieprzezroczyste (równie  do solwentów)
 Folie przezroczyste [równie  do solwentów)
 Folie przezroczyste, matowe
 Folie dekoracyjne
 P ótno do solventów

ótno [canvas] do atramentów wodnych pigmentowych lub
barwnikowych

 Matowe papiery o wysokiej rozdzielczo ci
Plotery pisakowe

 Dwustronnie matowa, transparentna folia CAD

Wi cej informacji nale y szuka  na stronie:
http://www.folex.ch/connection_recolist.asp
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