DuploFLEX 3 | DuploFLEX 4
Клишепласти с дебелина 0.38 / 0.44 mm за
перфектни печат на етикети.

Изкуството да предложиш правилното
решене за всеки тираж
Продукти за отлични печатни резултати
Перфектно печатно изображение зависи от много фактори: мастилен апарат (износването на анилоксовите валци и
ракела), качеството на клишетата, стойностите на натиска, температурата и влажността в помещенията, както и на
различните консумативи (мастила, хартии, фолиа и клишепласти). Подходящият клишепласт е един от многото фактори,
от които зависи качеството на печата. За оптимизиране производството на етикети и намаляване на брака получен в
следствие на вибрационни райета, отлепване краищата на клишето или неконтролируемото нарастване на растер
точката, Lohmann разработи висококачествената серия DuploFLEX® 3 & 4.

Защитно покритие

За отпечатването на различните видове етикети са
необходими двустранно залепващи ленти за монтаж на
клишета с разнообразни характеристики. В продуктовия
асортимент на серията DuploFLEX® 3 & 4 са включени
клишепласти с различна твърдост на пяната (с дебелина 0,38
или 0,44 mm) и лепила с различна сила на залепване, които
отговарят на конкретните изискванията към печата в
различните тиражи. Като една от водещите компании в
производството на клишепласти, Lohmann предоставя
възможност за изработка на персонални залепващи системи,
които надхвърлят съществуващите стандарти.

Ние сме първият избор при необходимост
от адхезивно решение за флексопечат

Измеримо качество: всяка лента минава
през машина за точно измерване
дебелината на пяната

Всеки от нашите продукти премина множество тестове и анализи
за качество в нашата флексолаборатория, преди да бъде
включен в производствената програма. Само по този начин
опитните специалисти на Lohmann могат да гарантират високото
качество на продуктите произвеждани от фирмата.

Всяка лента притежава стикер с точната
белина

DuploFLEX® 3 & 4: перфектния избор,
покриващ напълно всички изисквания за
печат на етикети

Двустранна РЕ армировка
Решаващото предимство пред конкуренцията
За разлика от конвенционалните клишепласти с РЕТ фолио,
продуктите от серията DuploFLEX® 3 & 4 са снабдени с
компресибилната пяна, която е двустранно армирана с
гъвкаво РЕ фолио. Тази значима конструктивна разлика
осигурява оптимални печатни резултати. Силите, действащи
върху носителя се абсорбират напълно от РЕ армировката,

което предотвратява неконтролируемото нарастване на
растер точката, като по този начин се постига перфектно
печатно изображение.

Клишепласти с двустранна РЕ армировка

Всеки отпечатък е шедьовър:
Независимо дали печатате фон или растер
Продуктова гама за отлични резултати – независимо от
печатното изображение
Чист процес на работа, фини линии, брилянтни полутонове , солидни и чисти шрифтове.
Каквото и отпечатък да трябва да постигнете – DuploFLEX® 3 и DuploFLEX® 4 осигуряват
перфектни резултати при 0.38 и 0.44 mm диапазон.
Таблицата предоставя информация за продуктите в обобщен вид, като класифицирането е
спрямо твърдостта на пяната и желаното печатно изображение. Кодовото оцветяване на
продуктите, дава възможност за моментално разпознаване на правилния (за конкретния
печат) клишепласт.
.

DuploFLEX® 3

Полутонове и фини
линии (без нарастване
на растер точката)

Фонове, линии и големи
шрифтове (плътно нанасяне
на мастилото)
DuploFLEX® 4

Фини преливания и много
тънки линии, без
нарастване на растер
точката

фонове, линии и големи
шрифтове (плътно
нанасяне на мастилото)

Стандартът за печат на етикети
Независимо
дали
печатате фон или
Ненадминати
компресибилни
клишепласти.
С тях всеки отпечатък ще бъде шедьовър.
растер
В полиграфията, името Lohmann неизменно се свързва със серията DuploFLEX®, която днес е
широко призната като еталон за компресибилните клишепласти. Нашите монтажни ленти
DuploFLEX® 3 и DuploFLEX® 4 се произвеждат специално за печат на етикети. С тях високото
качество на тиража е сигурно. Придобийте решаващо конкурентно предимство с DuploFLEX®
3 & 4.

•

•

Сигурността от това винаги да имаш точния продукт.
DuploFLEX® – продукти за всякакви ситуации
Гъвкави опаковки, етикети, велпапе: Без значение какъв е вида флексопечат - с
продуктовия асортименти на DuploFLEX® винаги можете да разчитате на
безкомпромиснот качество, дори при най-трудните тиражи и условия. Повече за
индивидуалните предимства на нашите решения за монтаж на клишета може да
намерите в новите брошури DuploFLEX®.

DuploFLEX® Toolbox

DuploFLEX® 3 & 4
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