
 

Par produktu 
 
Unikāla plašu tehnoloģija: 
Mūsu unikālā plašu granulēšanas tehnoloģija (atzīmēta kā "Hybrid tehnoloģija") pieļauj 
zemāku ūdens izmantošanu vairumam drukāšanas veidu, jo īpaši, ja drukā alcohol free (“bez 
alkohola”). Vidējais ūdens ietaupījums ir no 10 līdz 15%. Šis ūdens ietaupījums ir tiešā 
saistībā arī ar tintes ietaupījumu, labāku krāsu un ātrāku žūšanu. 
 
Zems ķīmisko vielu patēriņš: 
FIT Envase plates ir zems ķīmisko vielu patēriņa produkts. Papildināšanas likmes ir 70 ~ 
90ml / m2. 
 
Izmaksu efektivitāte un viegli izmantjamas plates: 
FIT Envase ir pozitīvi strādājoša termālā tehnoloģija, kas neprasa iepriekšēju uzsildīšanu. 
Kopā ar sastāvā esošajiem unikālajiem alumīnija graudiem tas rada plašāku operatīvo rīcības 
brīvību papildus ekonomiskajiem labumiem, kas pārsniedz citu plašu iespējas. 
 
Precīza punktu reprodukcija: 
Izcils sniegums punktu reprodukcijas linearitātē. Punktu īpatsvara atbilstība mazāk nekā 1% 
bez kalibrēšanas, nodrošinot perfektu attēla un krāsu izveidošanu un piešķirot iespēju drukāt 
10 mikronu rastru. 
 
Augsts tirāžas garums: 
Līdz 250 000 + iespiedumi neapdedzinātām platēm un varāk kā 1 000 000 iespiedumi pēc 
apdedzināšanas. 
 
Dubultā pārklājuma plašu tehnoloģija: 
FIT Envase izmanto divkāršo plašu pārklājuma tehnoloģiju uz pozitīvām termālajām platēm, 
ļaujot drukāt ar UV krāsām un agresīvā ķīmiskā vidē bez apdedzināšanas. Tas ir ideāls 
risinājums tipogrāfijām, kas vēlas, lai varētu izmantot augstas izšķirtspējas plates, bet nevēlas 
tās apdedzināt, drukājot ar UV krāsām. 
 

 

Produkta specifikācija: 

Tips:    Pozitīva termālā CtP Plate 
Piemērots:   Komerciālajai, iepakojumu UV drukai 
Substrāts:   Augstas kvalitātes graudains un anodēts alumīnijs 
Maksimālais platums:  1480mm 
Spektrālā jutība:   830 nm 
Ekspozīcijas enerģija:  120 - 140 MJ / cm2 
Izšķirtspēja:   1-99% @ 450 LPI 
Tirāžas garums *:   100 000 iespiedumi ar UV krāsām; 250 000 iespiedumi  
    ar parastajām krāsām 
* Tirāžas ilgums ir atkarīgs no apstrādes un drukas kvalitātes kontroles un apstākļiem. 
UV krāsas saderība:  Piemērojamas ar UV krāsām  
Glabāšanas laiks:   18 mēneši, uzglabājot prom no pārmērīga aukstuma,  
    karstuma un mitruma 
Uzglabāšanas nosacījumi:  Glabāt plates guļus to iepakojumā, prom no pārmērīga 
    aukstuma, karstuma vai augsta gaisa mitruma 5 ~ 40° C, 
    ar RH no 40 ~ 80%. 
 

Apstrāde 

Attīstītājs:  Papildinātājs: *      Padeve: Arto-R       Apstrādes laiks: 

25±5 sekundes 

 

Attīstītāja temperatūra: Mērcēšanas ilgums: 

26±1° C                     2500m2 vai 1 mēnesis** 
 

* Minētie dati var mainīties izmantojot dažādus procesora veidus. 
** Atkarībā no tā, kas tiek sasniegts pirmais. 


