
 

 

 

 
 

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 XM w pigułce: 
 
SYNAPS XM to samoprzylepny biały syntetyczny papier do druku z wysokiej jakoś ci nieprzeź roczystej folii poliestrowej z matowym 
wykoń czeniem. Odporny na wodę  i rozdarcia, SYNAPS XM oferuje najbardziej opłacalną  alternatywę  druku laminowanego z folią . 
Właś ciwoś ci antystatyczne i stabilnoś ć  wymiarowa sprawiają , ż e SYNAPS XM nadaje się  idealnie do produkcji rozwią zań  
„drop-in” wysokiej jakoś ci druku w drukarkach/kopiarkach wielofunkcyjnych ze standardowymi tonerami – od pojedynczej kopii do 
druku wielu serii. Rosną cy zakres zastosowań  obejmuje materiały do druku w szczególnie wymagają cym ś rodowisku uż ytkownika, 
takie jak zewnę trzne i wewnę trzne oznakowanie punktów sprzedaż y (POS), karty menu, etykiety i znaczniki i nie tylko. 
W celu zapoznania się  z kompatybilnoś cią  drukarki i jej optymalnymi ustawieniami, a takż e w celu uzyskania rekomendacji 
dotyczą cej druku i wykoń czenia prosimy o zapoznanie się  z sekcją  „Dokumentacja techniczna” SYNAPS XM na stronie 
www.agfa.com/synaps/dedykowanym ID strony 
 
 
 
 

Dane techniczne 
SYNAPS XM 

Kserograficzne wykoń czenie matowe 
   wersja 1.6 – 5/04/2019 

 

Właś ciwoś ć  Metoda testu Jednostka XM135 XM170 XM230 XM300 XM375 XM450 

Ś rednia gruboś ć  ASTM D-6988 µm 120 + 7 150 + 8 200 + 10 250 + 15 300 + 18 350 + 21 

Waga  g/m² 135 170 230 300 375 450 

Kurczenie Wewnę trzny test 
Agfa w temperaturze 
120°C/248°F 

% ≤0,2 ≤0,2 ≤0,2 ≤0,2 ≤0,2 ≤0,2 

Kruchoś ć   Wewnę trzny test 
Agfa 

°C 
(°F) 

≤-40 
(≤-40) 

≤-40 
(≤-40) 

≤-40 
(≤-40) 

≤-40 
(≤-40) 

≤-40 
(≤-40) 

≤-40 
(≤-40) 

Począ tkowa 
wytrzymałoś ć  na 
rozdarcia 

ASTM D1004 N ≥45 ≥48 ≥80 ≥100 112 ≥125 

Sztywnoś ć  ISO 2493 mN ≥5 ≥10 ≥25 ≥48 85 ≥110 

Przewodnoś ć  DIN IEC 93 Ω/□ >1 x 109 >1 x 109 >1 x 109 >1 x 109 >1 x 109 >1 x 109 

Gładkoś ć  BEKK ISO 5627 s 125-175 125-175 125-175 125-175 125-175 125-175 

Nieprzezroczystoś
ć  

ISO 2471 % ≥87 90 ≥93 ≥94 95 ≥96 

Jasnoś ć  ISO 2470C  ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥94 

Skala CIE białoś ci ISO 11475  ≥100 ≥100 ≥100 ≥98 ≥98 ≥97 

Połysk 85° ISO 2813  3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 

Gę stoś ć  masy ISO 534 g/cm³ 1,17 ± 
0,05 

1,18 ± 0,05 1,19 ± 0,05 1,25 ± 0,05 1,26 ± 0,05 1,28 ± 
0,05 

Okres trwałoś ci   Minimum 24 miesią ce 

Klasyfikacja ogniowa   Informacja na ż ą danie 
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