
NYOMATHORDOZÓ
Környezetbarát fólia, ami a PVC-vel szemben 
a gyártás és felhasználás során nem szennyezi 
a környezetet, égésekor nem szabadulnak fel 
mérgező klórvegyületek. A JAC Ecoplus fóliák 
nem tartalmaznak az egészségre súlyosan káros 
ft alátokat (lágyítókat) sem.

Nyomtatóbarát felső bevonatának köszönhetően 
ofszeten (oxidatív és UV-fényre száradó festékkel) 
és szitanyomással is könnyen nyomható.
Fényes átlátszó és fényes fehér kivitel.

RAGASZTÓ
Három különböző ragasztóval is rendelhető: 
permanens, extra erős és visszaszedhető 

Biztonságos: valamennyi ragasztó megfelel a 
hatályos európai egészségügyi és biztonsági 
előírásoknak, így nedves és száraz, alkoholt 
nem tartalmazó és nem zsírosodó élelmiszerrel 
közvetlenül is érintkezhetnek.

Megbízható: kiemelkedő hőmérséklet-tűrés
 (-40 és +100oC között), jó UV-stabilitás.

SZILIKONPAPÍR
Ricceletlen, vagy 5 cm-es sávokban riccelt 
kivitel.

A könnyű, famentes matt karton kitűnő síkfek-
vést biztosít.

Ricceletlen minden nyomathor-
dozóval és ragasztóval

Riccelt
fényes átlátszó és fényes 
fehér permanens 70 × 
100 cm

Tulajdonságok 135 g/m2, 142 μm
Ragasztó

permanens D500
(FTM2: 9 N/25mm, FTM9: 
6 N/25mm, felragasztás: 
min. 0oC)

extra erős D600
(csak fényes fehér)
(FTM1: 11 N/25mm, 
FTM9: 9 N/25mm, felra-
gasztás: min. 5oC)

visszaszedhető C3
(FTM2: 2,5 N/25mm, 
FTM9: 4 N/25mm, felra-
gasztás: min. 2oC)

Élelmiszeripari 
megfelelőség igen
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Nyomtathatóság ofszet (oxidatív, UV)
szita (oldószeres, UV)

Nyomathordozó

fényes átlátszó (56 g/m2, 
61 μm, 90% átlátszóság)
fényes fehér (61 g/m2, 61 
μm, 87% opacitás)

Méret 70 × 100 cm

FTM1, FTM2: tapadóerő acélon, 24h; FTM9: felületi tapadás üvegen

KÖRNYEZETBARÁT FÓLIÁK 
OFSZET- ÉS SZITANYOMÁSHOZ



KÖRNYEZETBARÁT FÓLIA FESTÉKCSERE 
NÉLKÜLI OFSZETNYOMÁSHOZ

NYOMATHORDOZÓ
Környezetbarát, matt fehér fólia, ami kifejezet-
ten ofszetnyomáshoz alkalmas, konvencionális, 
oxidatív és UV-fényre száradó festékkel

A fólia nagyon jó nedvszívó tulajdonsága miatt 
papírfestékkel nyomható, de nagy példányszám 
mellett a műanyagsorozatok nyomdafestékei is 
alkalmazhatók.

Kiváló futási tulajdonságai, gyors száradása és 
jó síkfekvése miatt az anyag könnyen kezelhető.

RAGASZTÓ
Diszperziós bázisú, permanens akrilragasztó.

A ragasztó megfelel a hatályos európai egészség-
ügyi és biztonsági előírásoknak, így nedves és 
száraz, alkoholt nem tartalmazó és nem zsírosodó 
élelmiszerrel közvetlenül is érintkezhet.

Kiemelkedő hőmérséklet-tűrés (-40 és +100oC 
között).

SZILIKONPAPÍR
Ricceletlen kivitel.

Speciális, nagyon jó dimenzióstabilitású és 
síkfekvésű karton.

Kivitel ricceletlen

Tulajdonságok 128 g/m2, 127 μmRagasztó

permanens D500
(FTM2: 9 N/25mm, 
FTM9: 6 N/25mm, felra-
gasztás: min. 5oC)

Élelmiszeripari 
megfelelőség igen
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Nyomtathatóság ofszet 
(oxidatív, UV, papírfesték)

Nyomathordozó
matt fehér 
(75 g/m2, 95 μm, 90% 
opacitás)

Méret 70 × 100 cm
50 × 70 cm (rendelésre)

Tárolhatóság 2 év
FTM2: tapadóerő acélon, 24h; FTM9: felületi tapadás üvegen


