
 

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. 

PerfectPlate LX 75 CK 
Stripbare lakplaat voor dispersielakken
 

 

 

Productinformatie 

 

PerfectPlate LX 75 CK is een stripbare lakplaat voor 

het lakken met een dispersielak. 
 

PerfectPlate LX 75 CK bestaat uit een polyurethaan 

toplaag, een elastomeren tussenlaag en een 

polyester drager en wordt, voor het beste 

lakresultaat, ingezet in combinatie met het 

onderdoek PerfectPack LXO. 
 

De polyurethaan toplaag heeft gelijkwaardige  

voordelen als een fotopolymeerplaat, maar is beter 

hanteerbaar, beter te archiveren en is eenvoudig in 

te snijden en te strippen. 
 

De polyester drager zorgt voor een enorme 

dimensiestabiliteit, voor het behoud van 

registercontrole bij grote oplagen. 

De combinatie met het compressibele onderdoek 

PerfectPack LXO zorgt voor een zeer gelijkmatige 

lakfilm, zelfs bij grote oplagen. 
 

PerfectPlate LX 75 CK is verkrijgbaar in dikten 1.15 

en 1.35 en kan, wanneer gewenst,  worden 

uitgevoerd met klemlijsten. 
 

De insnijdiepte bedraagt 0.80 (1.15) en 1.00 (1.35). 

 

 

 

Plaatprofiel 
 

 

                 Polyurethaan toplaag 
       

                 Elastomeren laag      

              Lijmlaag 
     

              Polyester drager 

 

Eigenschappen 

 

Polyurethaan 

toplaag 

Volledig compatible met 

dispersielakken en tevens geschikt 

voor middelgrote oplagen met UV-lak 
 

Resistent tegen perschemicaliën (met 

uitzondering van ketonen en acetaten) 
 

Verbeterde lakoverdracht, waardoor  

een egalere afdruk. 
 

Eenvoudig te strippen 
 

Vermindert inktopbouw 

 

Elastomeren 

tussenlaag 

Probleemvrij lakken  van grote 

oplagen  
 

De bovenste twee lagen zijn zeer 

transparant, waardoor spotlakkering 

eenvoudig af te tekenen is. 

 

Polyester  

drager 

Absolute dimensiestabiliteit voor het 

behoud van registercontrole bij grote 

oplagen 
 

Uitermate geschikt om in te zetten bij 

repeat orders 

 

PerfectPack LXO 

onderdoek   

Zorgt voor een  gelijkmatige 

drupspanning over de gehele lakplaat, 

waardoor een egale afdruk wordt 

verkregen 

  

Toepassingen 

 

● verpakkingsdruk 

● voedselverpakkingen 

● cosmetische verpakkingen 

● farmaceutische verpakkingen 

● luxe verpakkingen 

   

 


