Producent: SAVA

Kompresyjny obciąg offsetowy do aplikacji
druk arkuszowy oraz heatset

WŁAŚCIOWOŚCI:
PEARL
to
obciąg
rekomendowany do aplikacji Heatset
(o niższych prędkościach Low Speed) oraz
do wysokojakościowego druku arkuszowego
z różnorodnymi rodzajami farb graficznych.
Ten obciąg na bazie włókien został
zaprojektowany tak aby móc oddać
niezwykle ostro punkt rastrowy. Zapewnia
również długożywotną pracę.
ADVANTAGE

SPECYFIKACJA:
Kolor powierzchni drukującej:

Turkusowo zielony

Konstrukcja:

Na bazie włókien

Typ:

Kompresyjny

Typ wykończenia powierzchni:

mikroszlifowana

Chropowatość powierzchni Ra:

0,8 – 1,1 μm

Mikro twardość (IRHD):

65 ± 3

Maksymalne. wydłużenie liniowe:

< 0,70 % przy 500N / 5 cm

Grubość obciągu (ISO 12636):

1,70 mm

INFORMACJA TECHNICZNA

ADVANTAGE PEARL

1,97 mm
Impregnacja chroniąca górną warstwę przed
działaniem zmywaczy i farby

tak

Impregnacja chroniąca spodnią warstwę przed
działaniem wody i zmywaczy

tak

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.

tel. + 48 22 594 09 00
fax + 48 22 594 09 40
www.sklep.grafikus.com.pl

Grafikus – Systemy Graficzne Sp. z o.o.
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa

www.grafikus.com.pl

06.2016
str. 1 z 2

Warstwa kompresyjna
Nowa pośrednia warstwa kompresyjna połączona z tekstylną dowodzi niezawodności,
dając wyśmienitą amortyzację oraz powrót warstwy do pierwotnego kształtu.
To również odporność na penetrację zmywaczy i redukcja ryzyka rozwarstwiania obciągu.
Stabilność wymiarowa
Unikalne przygotowanie materiału zapewnia szybkie ustawienie i ułożenie się obciągu przy
ustawieniu druku. Kalibracja każdej warstwy zapewnia dobrą powtarzalność i wysoką
jakość w kontekście żywotności obciągu. Po zamontowaniu obciąg nie wymaga dalszego
repozycjonowania dzięki czemu redukuje się przestoje.
Impregnowana spodnia warstwa
Daje dodatkową ochronę przeciw wnikaniu wody zmywacza.
Mikroszlifowana warstwa drukowa
Specjalne przygotowana wierzchnia powierzchnia zapewnia optymalny transfer farby
umożliwiając uzyskanie ostrej reprodukcji punktów rastrowych. Przyczynia się również do

INFORMACJA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA

redukcji pylenia papieru redukując przez to ilość cykli mycia na maszynie.
Wyższa średnia zawartość gumy w obciągu Advantage Pearl przyczynia się do niższej
tendencji do nadbudowywania się farby w porównaniu ze standardowymi obciągami na
bazie tekstylnej.
ZASTOSOWANIE
APLIKACJA

FARBY

Offset arkuszowy

●

Utrwalane UV

●

Heatset

●

Konwencjonalne

●

Coldset

●

Hybrydowe

●

Druk opakowań

●

Lakierowanie

●

●

dedykowany

Druk na blasze metalowej

●

●

możliwe użycie

Druk formularzy bez końca

●

●

nie zalecany

PRODUCENT:
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