PERFECT DOT ® Strip
Lakkend of Spot lakkend rubberdoek voor coatings op water of UV basis

Productinformatie
Technische gegevens
PERFECT DOT ® STRIP is een modern lakkend en spot
lakkend rubberdoek, dat uitstekende resultaten levert
met coatings op waterbasis of UV (korte runs). Het
biedt de drukker een zeer goede lakoverdracht met
gelijkmatige dikten.
Door zijn speciale bovenlaag biedt ze ook een
optimale glans van lak op verschillende ondergronden
met nauwkeurig strakke lakranden.
PERFECT DOT ® STRIP heeft een perfect stripreliëf,
waardoor het oppervlak gemakkelijk en snel kan
worden afgestript voor een snelle en probleemloze
voorbereiding. De insteekdiepte van 0,9 mm
vermindert de lakopbouw in het ontlastingsgebied
voor een schoner profiel en een langere levensduur.
Het biedt de gebruiker een zeer goede dimensionale
stabiliteit voor hergebruik bij herhaalde opdrachten
en kan perfect worden gesneden door gebruik te
maken van zowel plotter als scalpel.

● Kleur
● Toplaag
● Dikte volgens ISO 4593
● Oppervlakteruwheid volgens
DIN 4768, mechanisch
meetsysteem
● Hardheid volgens DIN 53505
Bovenlaag
● Treksterkte
● Rek volgens ISO 12636-4.2

blauw
fijngeslepen
1.95 mm
Ra: 0,9 μm
Rz: 4,0 μm
58 IRHD-micro
Totaal: 78 Shore-A
> 4.000 N / 50 mm
bij 500 N / 50 mm: 0,66%
bij 1000 N / 50 mm: 1,03%

● Comprimeerbaarheid volgens
ISO 12636-4.5
1e cyclus: 6,6%
5e cyclus: 7,1%
● Druk
bij afdrukken van 0,10 mm 105 N / cm²
bij afdrukken van 0,20 mm 175 N / cm²
● Ontlastdiepte
0,9 mm

Voordelen
● Uitstekende lak overdracht
● Gelijkmatige dikte
● Nauwkeurig en strak stripbaar
● Optimale lakglans op verschillende ondergronden
● Eenvoudig te strippen
● Verminderde lak opbouw
● Lange levensduur

Toepassing
● Vellenoﬀset
● Verpakkingsdruk

Bestellen?
Per telefoon:
Per mail:

+31 (0)33 – 455 75 01
order@beijersbergen.com

Zijdelingse doorsnede
Bovenstaande informatie is bedoeld om U te helpen bij het kiezen van het meest geschikte product voor een bepaalde applicatie. Het is de
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de producten te testen onder eigen drukomstandigheden. Aansprakelijkheid voor verlies of schade kan niet
geaccepteerd worden, omdat drukomstandigheden buiten onze controle liggen.

