
 

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 RX 4885 
Stripbare compressibele lakplaat voor dispersie- en UV-lakken
 

 

 

Productinformatie 

 

PerfectPlate RX 4885 is ontwikkeld als een 

conventioneel lakrubberdoek in combinatie met de 

verbeterde eigenschappen van een lakplaat. 
 

PerfectPlate RX 4885 bestaat uit vijf lagen, waarvan 

de rubberen toplaag is vervaardigd zonder het 

vrijkomen van oplosmiddelen. Onder de toplaag is 

een compressibele laag aangebracht, waardoor een 

uitstekende lakoverdracht wordt verkregen op 

papier en karton. 
 

De insnijdiepte bedraagt 1.00 mm. De toplaag is 

eenvoudig in te snijden, wat resulteert in egale 

snijlijnen. PerfectPlate RX 4885 is geschikt voor 

spot- en all-over lakkering. 
 

PerfectPrint RX 4885 heeft een totale dikte van 

1.95 mm. De polyester drager van 0.35 mm geeft 

de PerfectPlate RX 4885 een absolute 

dimensiestabiliteit, waardoor deze lakplaat 

herbruikbaar is bij repeat-orders. 
 

De speciale samenstelling van het PerfectPrint RX 

4885 voorkomt “sinaasappeleffect” door teveel 

spanning, alsmede inktopbouw op de lakplaat. 

Deze lakplaat is volledig compatible met UV en 

dispersielakken. 

 

 

Plaatprofiel 
 

 

                 Rubberen toplaag 
       

                 Compressibele laag      

              Elastomeren laag      

              Polyester drager 
               

              Elastomeren laag 

 

Eigenschappen 

 

Rubberen 

toplaag 

Volledig compatible met dispersie- en 

UV-lakken. 
 

Resistent tegen perschemicaliën (met 

uitzondering van ketonen en acetaten) 
 

Verbeterde lakoverdracht, resulteert 

in een egalere vlakliggendheid van het 

gelakte substraat. 
 

Eenvoudig te strippen 
 

Vermindert inktopbouw 

 

Compressibele 

laag 

Zorgt voor een constante gelijkmatige 

druk op het substraat voor een 

constante egale afdruk. 

 

Polyester  

drager 

Absolute dimensiestabiliteit voor het 

behoud van registercontrole bij grote 

oplagen 
 

Uitermate geschikt om in te zetten bij 

repeat orders 

 

Elastomeren 

laag 

 

Makkelijk stripbaar tot op de 0.35 mm 

polyester drager. 
 

Versterkt de drager tijdens 

snijhandelingen. 

  

Toepassingen 

 

● verpakkingsdruk 

● voedselverpakkingen 

● cosmetische verpakkingen 

● farmaceutische verpakkingen 

● luxe verpakkingen 

   

 

Bestellen? 

 

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01 

Per mail: order@beijersbergen.com 


