ONGROFOL-G

A nyomtatás és graﬁkai felhasználás egy igényes piaci
szegmense a kemény fóliák felhasználási körének.
Tudjuk, hogy a vevők egy jól nyomtatható felületen akarják
megvalósítani az elképzelésüket, ezért fejlesztettük ki
részükre az ONGROFOL® GRAPHIC terméket.
A termék fejlesztése során arra törekedtünk, hogy az a legmagasabb vevői igényeknek is megfeleljen a felhasználás
során, az alkalmazott nyomtatási eljárástól függetlenül.

Előnyei:
• szuper fényes vagy matt
felületi struktúra
• könnyen nyomtatható felület
• széles méret választék
• különböző vegyi anyagokkal szembeni
ellenálló képesség

GRAPHIC

A fólia elérhető fényes és matt felületben is, így a nyomtatandó felületi struktúra igény szerint választható.
Az ONGROFOL® GRAPHIC valamennyi hagyományos
nyomdai technikával nyomtatható, úgy mint szitanyomás,
UV nyomtatás és digitális nyomtatás.
A nyomtatás előzetes felületkezelés nélkül is könnyen végrehajtható, a felhasznált festék könnyen megtapad a fólia
felületén.
Speciális termékünk felhasználását ajánljuk naptárak,
üdvözlő kártyák, poszterek, displayek, különböző dekorációs
elemek, és promóciós termékek készítése esetén.

ONGROFOL-G

GRAPHIC

Érték

Paraméterek

Egység

Technikai adatlap G-típus

Szélesség

mm

54 – 1550

Vastagság

μm

150 – 700

Vizsgálati módszer

OPV-002/2004

Max. tekercsátmérő
max. 400

54 — 150 (szélesség)
151 — 300 (szélesség)

mm

Papírcső mérete

max. 600
max. 800

301 — 1550 (szélesség)
mm

76 , *152

MPa

min. 44

Felületi fényesség

%

igény szerint

Vicat B

°C

74-76

(belső átmérő)

Húzószilárdság

MSZ EN ISO 527:1999

MSZ EN ISO 306:1999

* 300 mm-es szélességtől

A fóliát száraz, fedett, közvetlen hő és fényhatástól védett helyen
kell tárolni. A 15 °C alatti hőmérsékleten raktározott fóliát
a feldolgozást megelőzően lagalább 48 órán keresztül
min. 20°C hőmérsékleten kell kondícionálni a megfelelő
feldolgozhatóság és méretre vágás érdekében.

Alkalmazási terület:
poszterek és bannerek, naptárak, displayek
üdvözlő kártyák, térképek, promóciós termékek
irányító és útmutató jelzések, művészeti nyomatok

Vonatkozó regisztrációk:
95/2002, 1935/2004
78/142, 94/62
ISO 9001:2008, ISO14001:2004

H-3704 Kazincbarcika, Pf.: 441 Telefon: 36 48 510 130, Fax: 36 48 310 005
E-mail: ongropack@ongropack.hu
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