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SUPORTUL DE TIPAR
Hârtie albă pentru tipar, fără lemn,cu strat termosensibil
Parametri tehnici:

Greutate
Grosime
Rezistenţa la rupere (longitudinală)
Rezistenţa la rupere (transversală)
Grad de alb
Netezime
Culoare imagine

74
85
>4,9
2.9
115
270
negru

g/m2
μm
kN/m
kN/m
°CIE
seg

ISO 536
ISO 534
ISO 1924/2
ISO 1924/2
ISO 8254-1
ISO 5627

ADEZIV
Adeziv de uz general formatat cu dispersie acrilica pe baza de apa.
SemiGloss

Premium / A1010 / HG 6

Parametri tehnici:

Aderenţă initială (pe sticlă)
Aderenţa 180° (pe sticlă)
Temperatura minimă de aplicare
Temperatura de utilizare

8,5 N
13N/PT
min +5°C
-10°C - +60°C

FINAT FTM 9
FINAT FTM 1

SUPORTUL SILICONIC

Hârtie fără lemn, pe suport hartie pergament galben, transparentă, siliconată pe o parte
Parametri tehnici:

Greutate
Grosime
Rezistenţa la rupere (longitudinală)
Rezistenţa la rupere (transversală)

60
48
≥5,3
≥2,4

g/m2
μ
kN/m
kN/m

ISO 536
ISO 534
ISO 1924
ISO 1924

Descrierea adezivului

Acest adeziv este caracterizat de o buna aderenta initiala pe o intreaga varietate de suprafete.Nu este recomandat
pentru etichete din PVC.
Aplicaţii / Recomandare

Aceasta hartie termosensibila este recomandata pentru tiparire termica la viteza de 250 mm/sec. Domeniul de
utilizare : tiparire coduri de bare la cantare automate si alte utilitati industriale ca depozite, logistica,adresare, unde
termenul de viata este de scurta durata.evitati folosirea acestui produs pe plastifianti (PVC) si pastrati-l departe de
suprafete unsuroase.
Imprimabilitate

Se poate imprima cu orice aparat de imprimat , care prelucreaza din rola. Datorita sensibilitatii la temperatura,
expunerea la peste 50 °C poate duce la modificari de culoare. Este recomandata tiparirea flexografica, folosirea
cernelurilor UV, sau a celor pe baza de apa cu testare prealabila.
Termen de garanţie : 2 ani
Condiţii de depozitare: 23 +/-

2°C, 50+/-5 % umiditate relativă a aerului
Toate constatările şi recomandările referitoare la produsele firmei Xlabel Prod SRL au la bază cunoştiinţele noastre
cele maibune, experienţele şi testele efectuate de către noi, care in opinia noastră sunt precise, dar care nu reprezintă
garanţiisau asumare de răspundere din partea noastră. Nu ne asumăm răspunderea pentru modificările sau
deteriorările apărute ca urmare a utilizării produsului contrar recomandărilor noastre. Prezenta fişă de date tehnice,
abrogă toatecelelalte elaborate inaintea ei şi este valabilă pană la revocare.

