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SUPORTUL DE TIPAR 
Hârtie albă, semilucioasă, fără lemn, cretată cu maşina (in line). 
 
Parametri tehnici: 
Greutate                                                                     80                           g/m2                        ISO 536 
Grosime                                                                     73                           μm                           ISO 534 
Rezistenţa la rupere (longitudinală)                         >5,3                         kN/m                       SCAN P67:93 
Rezistenţa la rupere (transversală)                           500                          mN                            
Grad de Luciu                                                           62                            %                             ISO 8254-1 
Opacitate                                                                   88                            %                            ISO 2469 
 
ADEZIV 
Adeziv permanent formatat cu dispersie acrilica pe baza de apa. 
SemiGloss Premium / A1010 / HG 6 
Parametri tehnici: 
Aderenţă initială (pe sticlă)                                      14 N                                                       FINAT FTM 9 
Aderenţa 180° (pe sticlă)                                         Rupere de hartie (RH)                            FINAT FTM 1 
Temperatura minimă de aplicare                             0°C 
Temperatura de utilizare                                         -40°C - +70°C 
 
SUPORTUL SILICONIC 
Hârtie fără lemn, pe suport hartie pergament galben, transparentă, siliconată pe o parte 
 
Parametri tehnici: 
Greutate                                                                    61                               g/m2                      ISO 536 
Grosime                                                                    54                               μ                            ISO 534 
Rezistenţa la rupere (longitudinală)                          ≥6,3                           kN/m                     ISO 1924-2 
Rezistenţa la rupere (transversală)                            ≥3,0                           kN/m                     ISO 1924-2 
 
Descrierea adezivului 
Aderenta initiala si permanenta excelenta pe toate suprafetele uscate, inclusiv cartonul ondulat. 
Aderenta excelenta si pe suprafetele usor racite. In timpul utilizarii, aderenta permanenta poate fii nfluentata de 
calitatea, temperatura si gradul de puritate al suprafetei. 
Aplicaţii / Recomandare 
Hartie de etichetă de calitate superioară pentru folosinţă universală policoloră. Recomandată pentru etichete de 
produs in domeniul industriei alimentare, farmaceutică, şi chimică. 
Imprimabilitate 
Superimprimabilă cu toate tehnicile tipografice tradiţionale (technologii flexo, tipar inalt, rotogravură şi offset) la fel 
şi cu tehnicile specializate pentru tipărirea informaţiilor variabile (inkjet, laser, transfer termic cu riboane pe bază de 
ceară/răşină). Se poate infolia la cald. Se recomandă testarea prealabilă. 
Termen de garanţie : 2 ani 
Condiţii de depozitare: 23 °C, 50 %  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 
deteriorărileapărute ca urmare a utilizării produsului contrar recomandărilor noastre. Prezenta fişă de date tehnice, 
abrogă toatecelelalte elaborate inaintea ei şi este valabilă pană la revocare. 

 
 


