Kompresyjny obciąg offsetowy
do drukowania w technologii UV

VULCAN UV to obciąg dedykowany w 100% do druku UV. Jego powierzchnia została
opracowana z najwyższej jakości komponentów, które pozwalają zapewnić bardzo wysoką
odporność na działanie agresywnych składników recepturowych farb i lakierów UV oraz
zmywaczy UV.
VULCAN UV został zbudowany w oparciu o dobrze znany obciąg Vulcan Folio dzięki czemu
charakteryzuje się bardzo dobrą stabilnością wymiarową, w trakcie całego swojego cyklu życia,
co gwarantuje precyzyjne pasowanie punktów i bezproblemową pracę na maszynie.

INFORMACJA TECHNICZNA

VULCAN UV

Vulcan UV to produkt w pełni spełniający współczesne wymagania technologii drukowania UV.

SPECYFIKACJA:
Kolor powierzchni drukującej:

fioletowy
3 warstwowy: 1,71 ± 0,02 mm
3 warstwowy: 1,96 ± 0,02 mm
1,95 ± 0,02 mm - samoprzylepny

Grubość obciągu:
Wydłużenie:

0,9 %

Chropowatość powierzchni Ra:

0,8 µm

Typ warstwy kompresyjnej:

zamknięte komórki

Mikro twardość (IRHD):

brak danych

Maksymalne. wydłużenie liniowe:

1,0 %

Wytrzymałość na rozciąganie:

>60 N/mm

Średnia siła wywołująca ugięcie 0,23 mm:

250 N/cm

Specjalna impregnacja chroniąca przed
działaniem wody i zmywaczy

nie

Technologia Dynatech:

nie

2

Niniejsza informacja techniczna jest zgodna z aktualnym stanem naszej wiedzy i pełni jedynie funkcję informacyjną oraz doradczą.
Z tego względu nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń prawnych.
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Sposób mocowania obciągu uzależniony jest od typu maszyny drukarskiej.
ZASTOSOWANIE:
VULCAN UV to obciąg dedykowany arkuszowego druku offsetowego (1,95mm)
lub do druku formularzy bądź etykiet (gr. 1,71mm) przy użyciu farb utrwalanych promieniowaniem UV.
PRODUCENT:

TRELLEBORG

INFORMACJA TECHNICZNA

SPOSÓB UŻYCIA:

Niniejsza informacja techniczna jest zgodna z aktualnym stanem naszej wiedzy i pełni jedynie funkcję informacyjną oraz doradczą.
Z tego względu nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń prawnych.
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