
 

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. 

PerfectPrint RX 3210 
Stripbaar lakdoek met radiaaltechnologie voor de vellenoffset 
 

 

 

Productinformatie 

 

Het PerfectPrint RX 3210 is een stripbaar 

rubberdoek, dat speciaal ontwikkeld is voor het 

lakken met een dispersie- of UV-lak. De toplaag van 

het RX 3210 garandeert een zeer gelijkmatige 

lakoverdracht.  
 

Voor het gedeeltelijk lakken laat de toplaag van het 

RX 3210 zich goed snijden en gemakkelijk 

verwijderen. Ook voor de verwerking met een 

plotter is het RX 3210 uitstekend geschikt. 
 

Voor de speciale en gepatenteerde opbouw is de 

zgn. radiaaltechnologie (polyester koorden) 

ingezet, die het RX 3210 een enorme stevigheid en 

stabiliteit geeft, waardoor naspannen overbodig 

wordt en de levensduur aanzienlijk wordt verlengd. 

Daarnaast is het lakdoek extreem maatvast en 

daardoor ook voor vervolgopdrachten inzetbaar. 

 

Technische gegevens 

 

● Kleur   rose 

● Construc2e  polyester koordenkarkas 

● Type   compressibel  

● Toplaag  fijn geslepen 

● Ruwheid toplaag 0,60 – 0,90 µm 

● Microhardheid 68 +/- 3 IRHD 

● Rela2eve rek  < 0,7 % bij 500N/5 cm 

● Nominale dikten 1,95 mm (ISO 12636) 

    1,70 mm (ISO 12636) 

● Diktetoleran2e ≤ 0,02 mm 

● Onderlaag  verzegeld tegen 

water/oplosmiddelen 

 

Toepassing 

 

● vellenoffset 

● verpakkingsdruk 

 

Profiel 
 

 

 
   Microgeslepen toplaag 

             

   Weefsellaag 
                    

   Compressibele laag 
    

   Stripbare laag         
 

   Polyester koordenkarkas  

   Verzegelde canvaslaag 

 

Eigenschappen 

 

Microgeslepen 

toplaag 

Zorgt voor een optimale en zeer 

gelijkmatige lakoverdracht bij een 

minimale drukspanning 
 

Stabiel karkas 

 

De gekalibreerde radiale polyester 

koorden zorgen voor een 

buitengewone dimensiestabiliteit, 

waardoor het doek inzetbaar is bij 

herhaalopdrachten. 
 

Uniek karkas De gekalibreerde lagen van het doek 

zorgen voor een exacte insnijdiepte  

van 0,9mm. Tevens verkrijgt men 

egale rechte snijhoeken bij het 

handmatig snijden of met een CAD-

plotter. Eenvoudig stripbaar voor 

snelle en probleemloze 

machinepreparatie. 

 

Verzegelde 

canvaslaag 

Beschermt tegen het indringen van 

water en chemicaliën 

   

 

Bestellen? 

 

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01 

Per mail: order@beijersbergen.com 


