
 
 

 

                     
                   SPP120 Blueback plakátový papír, 130g 

 

Popis: Saténový, voděodolný papír s modrým podkladem. 

 

Upotřebení: Vnitřní a venkovní plakátová reklama. 
 

Vlastnosti: Vynikající kvalita obrazu, velmi dobrá odolnost proti poškrábání, perfektní 
odolnost proti přehybům a věrohodné podání bílé barvy. Modrá zadní část 
papíru zajišťuje vysokou krycí schopnost. Výrobek je šetrný k životnímu 
prostředí a recyklovatelný (podle certifikát FSC). 

 

Inkousty a tiskárny: Univerzálně použitelný pro tiskárny se solventními, eco-solventními a UV 

vytvrzovanými inkousty. 

 

Potisk: Před tiskem nechte materiál aklimatizovat na pokojovou teplotu (> 20°C) v 

místnosti tiskárny po dobu alespoň dvou hodin. Tisková strana je vnější strana. 

Před tiskem a během tisku dbejte na bezprašné prostředí. Vyhněte se 

nechtěnému ušpinění tiskového povrchu prsty, kterému předejdete například 

nošením bavlněných rukavic. 

 

Laminace: Papír je vhodný pro laminování za studena do 60°C. Před laminováním se ujistěte, 

že tisk dobře zaschl (doporučujeme 24 hodin).  

 

Plakátování: Papír je odolný proti vlhkosti, povětrnostním vlivům a ideálně se tak hodí k 

plakátovaní. Předpokládaná životnost hotového plakátu je 3 měsíce. Materiál 

 byl testován společností APG. 

 

Skladování: Materiál po tisku ihned zabalte do ochranné fólie, aby jste zabránili jeho znečištění 

či zvlnění. Roli skladujte ve svislé poloze v bezprašném prostředí při 30 až 60% 

relativní vlhkosti a při 10 až 30°C pokojové teploty. Chraňte před světlem. 

Skladujte nejdéle po dobu 12 měsíců. 

 
Technické údaje: 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozměry: 

 
 
 

Vlastnost Hodnota Metoda 

Celková hmotnost 130gr ISO536 

Tloušťka 150µm ISO534 

Opacita >98%  ISO2471 

Lesk (85°) 51° ISO2813 

Barva (D50/2°) L*94,3 a*1,3 b*-4,4 ISO13655 

Délka, jádro role 61 bm navinutých na 3palcovém jádru 

Výrobní šířka 914mm, 1067mm, 1270mm, 1372mm, 1600mm 



 
 

 

Upozornění: Technické údaje se vztahují na nezpracovaný nebo nepotištěný materiál. Naše 

detaily k produktu Vás nezbavují povinnosti provést vlastní testy k přesvědčení o 

vhodnosti produktu k Vašim účelům. Na vlastnosti a životnost inkoustů nemáme 

žádný vliv, dodržujte prosím také pokyny výrobce tiskárny. Tento datový list je 

založen na informacích výrobce, za které Alphaset nenese žádnou odpovědnost. 

Technické změny a chyby v textu vyhrazeny. Technické změny a chyby v textu 

vyhrazeny. Verze ze září 2021. 


