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Kódovacia Páska – prémiová farebná škála  
  

  

|| CFP Farebná škála || 
 

Popis: 
 

Táto kódovacia páska je navrhnutá tak, aby zodpovedala všetkým prémiovým nárokom 
dnešnej doby. Vykazuje vynikajúcu odolnosť proti kondenzácii, varu a poškriabaniu.  
Z našich skúseností vieme, že páska bude výborne fungovať na všetkých moderných 
obalových materiáloch ako na potravinovom trhu ,tak i na farmaceutickom. Vytvára úžasné 
detaily a pokrytie tlače. Naše štúdie ukazujú, že je to najlepšia pigmentová páska akú 
môžeme ponúknuť. Páska bola navrhnutá tak, aby bolo zabezpečené, že nezanechá 
okolo tlačovej hlavy žiaden prach. Je vyrobená z materiálov, ktoré spĺňajú všetky 
existujúce právne predpisy toxicity v celej Európe. 
 
Aplikovanie:  
 

Plastové fólie, ako je OPP, PE, PET, transparntné, potlačené a metalízové, nylon, celulóza, 
mobilné telefóny. Polakované / nepolakované a syntetické papiere. Je dobre fungujúca na 
mnohých tuhých plastoch. 
 
Technické parametre: 
 
Teplota tlače:    70ºC – 150ºC (165ºF – 300ºF) 
 
Farebná škála:   
   

 CFP10 Červená  

 CFP11 Biela 

 CFP11 Svetlomodrá 

 CFP10 Kráľovká modrá 

 CFP14 Tmavomodrá 

 CFP15 Oranžová 

 CFP16 Zelená 

 CFP17 Žltá 

 CFP21 Sivá 
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Odolnosť voči:   oderu, varu, mrazu, vode, tuku a                      
   potravinárskym olejom 

 
Toxicita:   v súlade s EN-71, časť 3, Európske   
             Limity Legislácie Balenia     
   Packing Legislation and Coneg 199 Final Limits.  
 
Obsahuje nasledovné ťažké kovy:  Olovo, kadmium, chróm, arzén,                                                       
                antimón, ortuť, barium, selén 
Zaobchádzanie:     Odporúča sa nosenie rukavíc 

 
Skladovanie:     páska by mala byť udržiavaná pri    
    ideálnych skladových podmienkach      
    mimo priameho slnečného žiarenia a vlhkost 
Doba skladovania:    24 mesiacov 
Skladovacia teplota:    5º - 40ºC 
Vzhľad:     Pevná rolka s dutinkou 
Bod tavenia:     nad 250ºC 
Stabilita:     stabilná 

 
 
Tento produkt je nerozpustný vo vode, a preto je nepravdepodobné, že by bol škodlivý pre 
vodné organizmy. Možné vystavenie riziku je pri kontakte s pokožkou. Avšak materiál nie 
je klasifikovaný ako nebezpečný pre užívateľov. Bezpečnostné informácie vypracované o 
súlade s predpismi o chemických 1994. ISBN 07176-0859-X. Toto je podložené smernicou 
Európskeho spoločenstva 91/155 / EHS. 
 
 
Varovanie: Nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu, páska sa nesmie stláčať 

*Niektoré farby niesu vždy na sklade, preto sa prosím informujte o dostupnosti na pobočke. 
 


