
 

 

 

 
 

Niniejsza informacja jest obecnie najlepszą w tym temacie. Wyniki powinny być jednak odbierane jako ogólny poradnik dotyczący 

właściwości materiałów, a nie jako gwarancja. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Agfa pod adresem 

marketingsynaps@agfa.com. Agfa, romb Agfa i Synaps są znakami towarowymi firmy Agfa-Gevaert NV, Belgia lub jej firm zależnych. 
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SYNAPS OM135/AP oraz SYNAPS OM135/AR w pigułce 
 
SYNAPS OM135/AP oraz SYNAPS OM135/AR to samoprzylepne białe syntetyczne papiery do druku z wysokiej jakoś ci 
nieprzeź roczystej folii poliestrowej z matowym wykoń czeniem. Przyrostek AP oznacza Klej permanentny, a AR – Klej usuwalny. 
Liner podkładu to silikonowany papier powlekany PE. 
Odporny na wodę  i rozdarcia, SYNAPS OM to unikat na rynku syntetycznych papierów do druku oferują cy nieporównywalne 
moż liwoś ci zadruku ze standardowymi atramentami offsetowymi. Jako taki, oferuje rozwią zania „drop-in” dla drukarek 
offsetowych w celu produkcji materiałów do druku w szczególnie wymagają cym ś rodowisku uż ytkownika. Właś ciwoś ci 
antystatyczne i stabilnoś ć  wymiarowa umoż liwiają  nieskazitelny druk i wykoń czenie, a dzię ki wyją tkowo szybkiej jakoś ci 
schnię cia SYNAPS OM doskonale nadaje się  do szybkiego druku i wykań czania. Rosną cy zakres zastosowań  obejmuje 
wewnę trzne i zewnę trzne oznakowanie punktów sprzedaż y (POS), plakaty, naklejki i etykiety i nie tylko. 
Dzię ki wytrzymałoś ci na rozcią ganie, SYNAPS OM135/AP oraz SYNAPS OM135/AR moż na usuwać  w jednym kawałku, co 
daje ogromną  przewagę  w porównaniu z innymi podłoż ami syntetycznymi, które rozrywają  się , zmuszają c do zdrapywania 
nieskoń czonej liczby kawałków. 
W celu uzyskania rekomendacji dotyczą cej druku i wykoń czenia prosimy o zapoznanie się  z sekcją  „Dokumentacja techniczna” 
SYNAPS OM na stronie www.agfa.com/synaps/dedykowanej stronie internetowej 

Dane techniczne 
SYNAPS OM135/AP – SYNAPS OM135/AR 

Offsetowe wykoń czenie matowe 
wersja 1.6 – 15/06/2017 

 

Właś ciwoś ć  Metoda testu Jednostka OM135/AP OM135/AR 

Gruboś ć  
Strona czołowa                                                                                           
Liner 

 
ASTM D-6988 

 

µm                                     

µm 

 
120 + 7                          
150 ± 6 

                                      
120 + 7                         
150 ±6 

Masa                       
Strona czołowa 
Liner 
Klej 

                                    
g/m²                             
g/m²                            
g/m² 

                                     
135                                
151 ± 6                          
22 ± 2 

                                     
135                               
151 ± 6                           
22 ± 2 

Kurczenie Wewnę trzny test Agfa % ≤0,2 ≤0,2 

Kruchoś ć   Wewnę trzny test Agfa °C (°F) ≤-40 (≤-40) ≤-40 (≤-40) 

Począ tkowa 
wytrzymałoś ć  na 
rozdarcia  

ASTM D1004 N ≥45 ≥45 

Wytrzymałoś ć  na 
ś cinanie    

AFERA 4001 N/25 mm 10 min: 6,0 – 8,0         
24h: 12,0 – 14,0 

10 min: 0,2 – 0,6         
24h: 0,6 – 1,0 

Wytrzymałoś ć  linera Przy 300 mm/min. mN/cm 20 - 30 10 - 15 

Sztywnoś ć  ISO 2493 mN ≥5 ≥5 

Gładkoś ć  BEKK ISO 5627 s 500-1000 500-1000 

Nieprzezroczystoś ć  ISO 2471 % ≥92 ≥92 

Jasnoś ć  ISO 2470C  ≥95 ≥95 

Skala CIE białoś ci ISO 11475  ≥100 ≥100 

Połysk 85° ISO 2813  10-15 10-15 

Gę stoś ć  masy Strona 
czołowa 

ISO 534 g/cm³ 1,13 ± 0,05 1,13 ± 0,05 

Okres trwałoś ci 20-25°C / 40-60% 
wilgotnoś ci wzglę dnej 

 Minimum 24 miesią ce Minimum 24 miesią ce 

http://www.agfa.com/synaps
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Klasyfikacja ogniowa   Informacja na ż ą danie Informacja na ż ą danie 

 


