
  
PAPER-SEMI-MAT 150           PAPIER PLAKATOWY PÓŁMATOWY 150g 
Karta techniczna 

 
OPIS: 

Papier Paper-Semi-Mat 150 to wysokiej jakości półmatowy, biały papier przeznaczony do tworzenia plakatów i innych form 
reklamy wewnętrznej. Podwójna powłoka gwarantuje wydruki z wysokim kontrastem i mocnymi kolorami oraz zapewnia szybkie 
schnięcie plakatów. Papier bazowy wykazuje jednorodną strukturę po podświetleniu. Połączenie wysokiej wytrzymałości papieru 
oraz stabilności wymiarowej, nawet przy dużej wilgotności, pozwala stosować go w kasetonach podświetlanych. Z ekologicznego 
punktu widzenia PAPER-SEMI-MAT jako czysty produkt papierowy jest bardzo przyjazny dla środowiska, nie zawiera PVC i 
posiada certyfikat FSC® (FSC-C119162). 

 
MATERIAŁ BAZOWY: 
 Papier podwójnie powlekany, odporny na wilgoć. 
 
TECHNIKA ZADRUKU: 
              Druk ekosolwentowy, solwentowy, lateksowego i UV. 
 

DANE TECHNICZNE: 

Kolor biały 

Powierzchnia półmatowa 

Gramatura 150 g/m2 

Grubość 180 µm 

Poziom bieli CIE 98% zgodnie z ISO 1475 

Okres składowania 24 miesiące (w oryginalnym opakowaniu, w suchym 
i  chłodnym pomieszczeniu. temp. 15~25°C, 
wilgotność względna 50%) 

 
INSTRUKCJA APLIKACJI: 
 
Laminowanie:  Ciepłe, zimne. 
 
Przechowywanie: Zaleca się  przechowywanie materiału w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym pomieszczeniu. Temperatura  
  przechowywania 15 - 25°C, wilgotność względna powietrza 50%. 
 
Uwaga: Producent nie podaje parametrów dotyczących czasu schnięcia i maksymalnej absorpcji atramentu ze względu na 

możliwość zastosowania różnego rodzaju druku, atramentów, rozdzielczości i jakości wydruku. Z tego powodu zalecamy 
wykonanie własnych testów w celu weryfikacji pożądanych wyników. Karta techniczna jest tylko specyfikacją produktu 
i nie należy jej rozumieć jako prawnie wiążących gwarancji zapewniających określone właściwości. Wszelkie 
zobowiązania i gwarancje oraz roszczenia o odszkodowanie przekraczające wartość samego produktu są wykluczone. 

 
Przetwarzanie: 

Papier jest łatwy w obróbce, dzięki dobrym właściwościom schnięcia. Nie powinien być eksponowany w deszczu. 
Wydruki powinny być pokryte laminatem chroniącym przed ścieraniem. Niewystarczająco wysuszone wydruki mogą 
negatywnie wpłynąć na klejenie. Należy zadbać o to, aby nadruk został całkowicie wysuszony i odgazowany przed 
laminowaniem, w przeciwnym razie pod folią mogą tworzyć się pęcherzyki powietrza. 

Aplikacja: 
Typowe zastosowania to plakaty, ekspozytory, oznakowanie POS, reklama wewnętrzna i tymczasowa reklama na 
zewnątrz, kasetony podświetlane. 

 


