DuploFLEX® HP 5
Решението за изпълнение на най-сложните
задачи в флексопечат с дебелина 0,55 mm.

Първият избор при най-сложните печатни изисквания.

Възможностите във флексопечата са все по-големи. Съответно изискванията на клиентите за перфектен резултат
нарастват. Много често изборът на правилния кишепласт играе определяща роля при печата. Какво правите, ако искате да
постигнете перфектни резултати, но същевременно ограничавате вашите възможности? Например, искате да придадете
по естествен цвят на пазарната чанта. Или, да отпечатате особено дълъг тираж при изключително високи скорости с
постоянно високо качество, но клишепласта не ви позволява. Тези изисквания се покриват изцяло от DuploFLEX® HP 5 (High
Performance) - първият избор за най-трудните задачи.

Експертиза която си заслужава.
Висококачествените лепилни композиции не са случайни.
Независимо, дали имате нужда от напътствия при избор на
точния продукт, помощ от нашия научно-изследователски
център или съвет за най-трудните производствени процеси,

Първо място при монтажните
решения за всякакви нужди

ленти:

Измеримо качество: всеки клишепласт
минава през тест за дебелина

бъдете сигурни че нашия опит присъства във всяка лента. И още
нещо, можете да разчитате на нас когато имате необходимост
от оптимизиране на процеса: нашите опитни инженери са
винаги на Ваше разположение.

Документирани: всяка отделна ролка е
надписана с точната си дебелина

DuploFLEX® HP 5: перфектния избор
за най-трудните задачи

DuploFLEX® HP 5: Еталон при компресибилните
клишепласти.
Името Lohmann сега е неразривно свързано с печатната
индустрия. Марката DuploFLEX® се смята за еталон при
компресибилните
клишепласи.
Нашата
серия
DuploFLEX® HP 5 (High Performance) е специално

предназначена
за
най-високите
изисквания
в
флексопечата.
Какво е предимството за Вас? Перфектни печатни
резултати и значителни предимства пред конкуренцията.

Идеални резултати, дори при най-тежките условия

Първокласно качество

Персонална консултация
Избор между пяна с различни характеристики

Решаващо конкурентно предимство

Първо главно предимство:
двустранно гъвкаво покритие.
За разлика от конвенционалните клишепласти с ламиниран РЕТ филм, системата DuploFLEX® HP 5 е оборудвана с
двустранна гъвкава РЕ армировка. Предимства: запазване на комресибилността на пяната. Резултат : без нарастване на
растеровата точка и перфектно изображение, дори при високи скорости на печата.

подсилване при

Второ главно предимство: висококачествена
полимерна пяна за несравнима стабилност.
По какво DuploFLEX® HP 5 се отличава от конвенционалните
клишепласти:
високо качество на полимерната пяна с
еднаквост на клетъчната структура и малките си размери на
клетките.
Тази структура позволява продължителна
експлоатация до граници немислими за конвенционалните

Обикновена пяна

ленти. Поради високото качество на пяната, клишепласта се
характеризира с несравнимо висока стабилност и
изключителна еластичност. Пяната елиминира негативния
ефект на вибрациите върху печата. Това прави DuploFLEX® HP 5
идеален вариант за дълги и трудни тиражи.

Висококачествена полимерна пяна

DuploFLEX® HP 5: перфектно за
перфекционистите.
Не се задоволявате с нищо друго, освен с най-доброто? И искате
оптимален цвят, дори при най-финия растер? В такъв случай
правилния избор е мекия клишепласт на Lohmann. Таблицата ви
дава ориентация, каква твърдост на пяната да използвате в
зависимост от спецификите на печата. Практично: цветовото

кодиране на клишепласта ви помага да се ориентирате за
неговата твърдост. В допълнение, опаковките на Lohmann са
100% рециклируеми. Това не само предпазва околната среда, но
и намалява вашите разходи за отпадъци

DuploFLEX® HP 5: всичко от което се нуждаете за перфектен печат.

Желано печатно изображение

Пяна

Фини преливания, много
фини линии,
(минимизиран ръст на
точката)

Мека

Преливания, брилянтни
полутонове, фини линии

Средно
мека

Желано печатно изображение

Допълнителни варианти при поискване.

Искате повече информация?
What to consider when using
plate mounting tapes.

Искате да научите повече? Още допълнителна информация
за DuploFLEX® HP 5 можете да намерите на www.lohmanntapes.com.
Нашите експерти винаги са на Ваше разположение.

Пяна

Полутонове,
комбинации от
повърхности, щрих
и растер

Средно
твърда

Повърхности, линии,
големи шрифтове

Твърда

DIN EN
ISO 9001

DIN EN ISO 13485 DIN EN ISO 14001
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