DuploFLEX® 5
Изкуството да оптимизирате печатния процес.
Непрекъснатият стремеж на производителите към възможно най-доброто презентиране на произведената продукция води до
повишаване изискванията за качество на самата опаковка, а от там и към нейния печат. Изборът на най-подходящ клишепласт е
ключът към осигуряване на по-ефективен и качествен печатен процес. Решения, при които монтажа и демонтажа на клишето се
осъществяват без затруднения, като същевременно се гарантира перфектен отпечатък, са от съществено значение.

Различни характеристики на адхезивната система за индивидуалните
потребности.
DuploFLEX® 5 напълно покрива нарастващите изисквания към флексопечата. В серията са включени богато разнообразие от
лепила с различни формулировки и пяна с разнообразна структура и твърдост, умело съчетани в продуктите от DuploFLEX® 5.

Качества на пяната
• Обикновена полимерна пяна
• Висококачествена
полимерна
пяна за най-трудните тиражи

Твърдост на пяната
• Мека: за фини преливания и много
тънки линии, без нарастване на
растер точката
• Средно мека: за брилянтни
полутонове и фини линии
• Средно твърда: за полутонове и
линии, за комбинации от фон и
растер
• Твърда: за фонове, линии и големи
шрифтове

Формулировка на лепилото
• Лепило по стандартна формула
• Лепило със подобрени
характеристики за по добри
резултати при екстремни условия
EB & EBX
o Идеално решение при големи
влаго-температурни колебания
o Висока устойчивост на
разтворители

Двустранна РЕ армировка
За решаващо предимство пред
конкуренцията.
За разлика от конвенционалните клишепласти с РЕТ фолио,
нашата система DuploFLEX® 5 е снабдена с двустранна гъвкава
PE армировка. Тази особеност в конструкцията на лентите

осигурява оптимални печатни резултати, тъй като
компресибилната пяна е двустранно защитена от силите
предизвикващи деформация.
Резултат: без неконтролируемо нарастване на растер точката,
перфектно печатно изображение, дори при високи скорости на
печат (600 м / мин).

Носител

Конвенционални клишепласти с РЕТ фолио

Серията DuploFLEX® 5 с двустранна РЕ армировка за
перфектни печатни резултати

Изкуството да предложиш правилното
решене за всеки тираж
Нашия продуктов асортимент за перфектни печатни резултати
DuploFLEX® 5: перфектната основа

DuploFLEX® HP 5: за най-трудните тиражи

Високото качество на нашите продукти не е случайно.
Всяка лента от серията DuploFLEX® 5 е произведена
благодарение на богатия производствен опит на нашите
специалисти. DuploFLEX® 5 е специално разработена за
флексопечат с дебелина 0,55mm и притежава всички качества
за постигането на перфектни печатни резултати:
 Без отлепване краищата на клишетата
 Без неконтролируемо нарастване на растер точката.
 Лесен демонтаж, без остатъци от лепило и други
части от лентата.

За конвенционалните клишепласти, отпечатването на
максимално естествени тонове или постигането на
перфектен отпечатък при бърз и дълъг тираж е много трудна
задача. В помощ на печатниците, които печатат предимно
дълги тиражи, Lohmann създаде серията DuploFLEX® HP 5.
Високо производителна полимерна пяна в серията
DuploFLEX® HP 5 (high performance-HP) се характеризира с
равномерна клетъчна структура, осигурява отлична
стабилност и устойчивост на печатната форма, като по този
начин елиминира възможността от появата на вибрационни
райета на печатното изображение.
DuploFLEX® HP 5: перфектния избор за дълги тиражи.

DuploFLEX® 5 ЕВ: за печат при много тежки условия
DuploFLEX® 5 EB притежава всички предимства на
утвърдилата се серия DuploFLEX® 5 плюс някои подобрения в
адхезивния слой.
Продуктите, които са включени в
портфолиото на DuploFLEX® 5 EB са с напълно нова и
оптимизирана лепилна формула, която прави клишепластите
пригодени за употреба при екстремни влаго-температурни
условия и се характеризира с висока устойчивост към
разтворители. Допълнителният вариант - DuploFLEX® EBX
притежава по-висока сила на залепване.

Фини преливания и много тънки
линии (без нарастване на растер
точката)

Брилянти полутонове и фини
линии

Полутонове и линии, за
комбинации от фон и растер

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

Предимствата на всички продукти на
накратко
Който и продукт да изберете –
конкурентното предимство е гарантирано
Независимо от тава какви са изискванията към печата, нашите продукти комбинират в себе си различни технически
характеристики, за да покрият изцяло конкретните изисквания към тиража. Перфектните печатни резултати са на лице дори
при високи скорости на печат – това е факт.

Без отлепване краищата на
печатните форми

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
безкомпромисното 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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