Synthetic etikety
Tam kde papírove etikety
nestačí ...
V běžné praxi naleznete spoustu aplikací, kdy Vám obyčejné papírové
etikety nestačí. Potřebujete vysokou odolnost etiket vůči otěru, opotřebení,
popřípadě použít etikety ve venkovním prostředí. Vyžadujete odolnost etiket
vůči vodě, chemikáliím atp. ? Pro tuto oblast máme připravenou řadu etiket
SYNTHETIC, které v sobě zahrnují bílé, čiré, průsvitné, stříbrné a zlaté
etikety, které tyto požadavky splňují.

Vysoká odolnost vůči

Variabilita povrchů
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•
•
•
•
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•

vodě a vlhkosti
chemikáliím
povětrnostním vlivům
slunečnímu záření
otěru a abrazi
roztržení a poškození

Bezproblémový potisk
•
•
•
•

vhodné pro většinu
kancelářských tiskáren
bezproblémový průchod
tiskárnou
100% zapečení toneru
trvanlivost tisku

opacitní bílé matné
opacitní bílé lesklé
matné průsvitné
lesklé čiré
matné stříbrné

Variabilita materiálů
Polyester – "Rolls Royce"
mezi etiketami. Pokud se týče
trvanlivosti je vhodný pro etikety
na motory aut až po etikety na
myčky
Polyethylen – ideální pro
nepravidelné plochy s perfektní
přizpůsobivostí povrchu a tvaru
podkladu.

Synthetic labels
Rayfilm Synthetic etikety pro počítačové
tiskárny a kopírky Vám dávají možnost využití
všech jedinečných vlastností fólií, jakými je
průsvitnost, kovový vzhled, venkovní použití,
trvanlivost a stabilita.
V řadě etiket SYNTHETIC naleznete polyesterové etikety vhodné pro potisk v laserových
tiskárnách a kopírkách, ale také pro inkjet
tiskárny. SYNTHETIC etikety jsou ideální pro
použití v oblasti průmyslu. Jsou standardně
dodávány v 17 velikostech v balení po
10/50/100 a 1000 listech.

R0360 - Matné průsvitné transparentní etikety

R0502 - Matné bílé PET etikety

Etikety jsou vyrobeny ze samolepicí transparentní průsvitné PET
fólie, která má svrchní transparentní PET fólii gramáže 56g/m2
spojenou permanentním akrylátovým lepidlem se spodním bílým
podkladovým papírem o gramáži 85 g/m2. Materiál je vhodný pro
potisk ve všech běžných typech laserových tiskáren. Je ideální pro
malonákladový tisk plněbarevných etiket.

Etikety jsou vyrobeny ze samolepicí bílé matné PET fólie, která má
svrchní bílou PET fólii gramáže 78g/m2 spojenou permanentním
akrylátovým lepidlem se spodním bílým podkladovým papírem o
gramáži 85 g/m2. Materiál je vhodný pro potisk ve všech běžných
typech laserových tiskáren. Je ideální pro malonákladový tisk
plněbarevných etiket.

R0400 - Lesklé čiré laser etikety

R0503 - Matné bílé PE etikety

Etikety jsou vyrobeny ze samolepicí čiré lesklé PET fólie, která má
svrchní čirou PET fólii gramáže 72g/m2 spojenou permanentním
akrylátovým lepidlem se spodním bílým podkladovým papírem o
gramáži 85 g/m2. Materiál je vhodný pro potisk ve všech běžných
typech laserových tiskáren. Je ideální pro malonákladový tisk
plněbarevných etiket..

R0466 - Lesklé čiré inkjet etikety
Etikety jsou vyrobeny ze samolepicí čiré lesklé PET fólie, která má
svrchní čirou PET fólii gramáže 78g/m2 spojenu permanentním
akrylátovým lepidlem se spodním bílým podkladovým papírem o
gramáži 100 g/m2. Materiál je vhodný pro potisk ve všech běžných
typech inkoustových tiskáren.

R0420 - Lesklá čirá PET přilnavá fólie
Přilnavá čirá polyesterová fólie tloušťky 100 mikronů aplikovaná
na polyesterovém podkladu. Přilnavá fólie e ideální pro použití
v oblasti reklamy a propagace. Fólie je použitelná na hladké
neporézní povrchy.

R0520 - Lesklá bílá PET přilnavá fólie
Přilnavá bílá polyesterová fólie tloušťky 100 mikronů aplikovaná
na polyesterovém podkladu. Přilnavá fólie e ideální pro použití
v oblasti reklamy a propagace. Fólie je použitelná na hladké
neporézní povrchy.

Etikety jsou vyrobeny ze samolepicí bílé matné PE fólie, která má
svrchní bílou PE fólii gramáže 105g/m2 spojenou permanentním
akrylátovým lepidlem se spodním bílým podkladovým papírem
o gramáži 80 g/m2. Materiál je vhodný pro potisk ve všech
běžných typech laserových a inkoustových tiskáren. Je ideální pro
malonákladový tisk plněbarevných etiket a pro aplikaci na nerovné
a zaoblené povrchy.

R0504 - Lesklé bílé PET etikety
Etikety jsou vyrobeny ze samolepicí bílé lesklé PET fólie, která má
svrchní bílou PET fólii gramáže 72g/m2 spojenou permanentním
akrylátovým lepidlem se spodním bílým podkladovým papírem o
gramáži 85 g/m2. Materiál je vhodný pro potisk ve všech běžných
typech laserových tiskáren. Je ideální pro malonákladový tisk
plněbarevných etiket.

R0555 - Matné stříbrné PET etikety
Etikety jsou vyrobeny ze samolepicí stříbrné matné PET fólie,
která má svrchní stříbrnou PET fólii gramáže 76g/m2 spojenou
permanentním akrylátovým lepidlem se spodním bílým
podkladovým papírem o gramáži 85 g/m2. Materiál je vhodný pro
potisk ve všech běžných typech laserových tiskáren. Je ideální pro
malonákladový tisk plněbarevných etiket.

R0558 - Lesklé zlaté PET etikety
Etikety jsou vyrobeny ze samolepicí zlaté lesklé PET fólie, Materiál
je vhodný pro potisk ve všech běžných typech laserových
tiskáren. Je ideální pro malonákladový tisk plněbarevných etiket.
Zlaté fólie se dodávají pouze ve formátu A4 bez výseku.
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Synthetic etikety
Polyester nebo Polyethylen ?

Polyesterové etikety se vyznačují vynikající trvanlivostí, pevností, tuhostí a odolností. Na druhé
straně, díky těmto vlastnostem, jsou vhodné pro hladké a přiměřeně rovné povrchy, neboť mají
paměťovou stálost a z povrchů, které jsou zalomené, nebo hodně kulaté se postupně odlepují. Na
rozdíl od polyesterových etiket mají polyethylenové etikety menší tuhost a odolnost vůči roztržení,
jsou však více flexibilní a ohebné. Tyto vlastnosti je předurčují pro použití na méně hladké plochy,
přelepování hran, kabelů, etikety pro pnemumatiky.

Lesklé nebo matné etikety ?

Při výrobě etiket je důležité, aby povrch etikety splňoval požadavky, které jsou na obal kladeny.
Jestliže máme obal s lesklým povrchem je lépe použít lesklou etiketu, která "splyne" s okolním
povrchem. Lesklá etiketa může dodat Vašemu obalu nádech vyšší kvality. I v oblasti reklamy
a balení jsou preferovány spíše lesklé etikety. Ve výrobní oblasti se častěji používají etikety s
matným povrchem.

Čiré nebo průsvitné etikety ?

Opět záleží na použití etikety. Jestliže chceme, aby etiketa splývala s čirým obalem, je nezbytné
použít čirou etiketu. Jestliže obal má průsvitný povrch, nebo chceme jen zjemnit podklad,
použijte průsvitnou etiketu. Čiré etikety jsou vhodné pro výrobu etiket pro kosmetický průmysl,
pro potravinářský průmysl a své místo najdou i v reklamě.

Stříbrné nebo zlaté etikety?

Stříbrné a zlaté etikety najdou své uplatnění jak při výrobě etiket určených pro průmyslové
použití, jako jsou různé štítky strojů, výrobní etikety atp, tak i v oblasti reklamy a balení pro
zvýraznění informací na etiketě.

Proč přilnavé fólie ?

Přilnavé fólie jsou charakterizovány vysoce lesklým a hladkým povrchem. Fólie mají jednoduché
použití, můžeme ji "přilepit" k povrchu, pak sundat bez zanechání lepidla a znovu ji použít jinde.

Hlavní oblasti použití

Přehled standardních rozměrů

Značení průmyslových výrobků
Značení potravinářských výrobků
Kancelářské etikety
Etikety pro reklamní účely
Etikety v obalovém průmyslu
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Na základě Vašeho požadavku
Vám vyrobíme etiketu přesně
podle zadání
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