
* Płyty z płaskim punktem wodnowymywalne .

*Płyty CTP są kompatybilne z wiodącymi urządzeniami LAM CTP

*Płyty są kompatybilne z popularnymi procesorami do wymywania wodą. Temperatura wymywania 50oC

*1 Ilość płyt w opakowaniu jest różna dla różnych formatów

*2 Pomiary JET Europe

*3 Czasy naświetlania i wymywania  zależne są od projektu i emisji mocy świetlówek

Typ płyt Płyty analogowe CTP Analogowe/CTP

Główne zastosowanie opakowania elastyczne, naklejki i etykiety, koperty, 
karton, torby papierowe/plastikowe, lakierowanie

lakierowanie powlekanie

Podłoże
folia poliestrowa 

0.125mm (0.005") 
0.188mm (0.007")

folia poliestrowa 
0.125mm (0.005") 
0.188mm (0.007")

folia poliestrowa 
0.250mm (0.010")

Grubość

0.95mm (0.037") 
1.14mm (0.054") 
1.70mm (0.067") 
2.54mm (0.100") 
2.84mm (0.112")

0.95mm (0.037") 
1.14mm (0.054") 
1.70mm (0.067") 
2.54mm (0.100") 
2.84mm (0.112")

0.95mm (0.037")
1.14mm (0.045")

Format*1
610mmx762mm (24"x30") 
762mmx1016mm (30"x40") 

900mmx1200mm (35.4"x47.2") 
1067mmx1524mm (42"x60")

533mmx508mm (21"x20")
635mmx762mm (25"x30")

900mmx1200mm (35.4"x47.2") 
1067mmx1524mm (42"x60")

850mmx1070mm (33.5"x42.1")
900mmx1200mm (35.4"x47.2")

Twardość (Shore A)*2

80/84/89(° ) 0.95mm 
74/77/79(° ) 1.14mm 
62/68/74(° ) 1.70mm 

66(° ) 2.54mm
60/66(° ) 2.84mm

80/84/89(° ) 0.95mm 
74/77/79(° ) 1.14mm 
62/68/74(° ) 1.70mm 

66(° ) 2.54mm
60/66(° ) 2.84mm

80(° ) 0.95mm
78(° ) 1.14mm

Rodzaj farby
wodnorozpuszczalna 

UV 
rozpuszczalnikowa 

lakier dyspersyjny//UV

wodnorozpuszczalna
UV

rozpuszczalnikowa
lakier dyspersyjny/UV

lakier dyspersyjny/UV

Naświetlanie od spodu

   ces2  1~3
  ces51~5
   ces06~02
   ces07~03
  ces08~04

0.95mm
1.14mm
1.70mm
5.54mm
2.84mm

   ces2 1~3
  ces51~5
   ces06~02
   ces06~03
  ces07~03

0.95mm
1.14mm
1.70mm
2.54mm
2.84mm

-

Naświetlanie główne 2~10min 4~12min 2~10min

Czas wywołania 3~12min 3~12min 3~6min

Czas suszenia 5~10min 5~10min 5~10min

Naświetlanie UVC 5~10min 5~10min 5~10min

Czas doświetlania 5~10min 5~10min 5~10min

Zakres tonalny 175Lpi 2-95% 175Lpi 1-99% 120Lpi 5-95%
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LINIA PRODUKTÓW*

Aqua Green Plate
Nowa wodno wymywalna 

płyta fleksograficzna



ZALETY

Redukcja przyrostu punktu. Specjalna struktura materiału płyty 
umożliwia uzyskanie płaskich punktów o średnicy od 16 µm

Lepszy transfer farby

Reprodukcja obrazów z wysoką rozdzielczością : 175 LPI  1%

Wyższa jakość wydruków: czystszy i bardziej wyrazisty obraz druku

Skrócenie czasu postoju maszyny
Krótszy czas przygotowania płyty w stosunku do innych płyt na rynku

Nasze płyty nie wymagają rozpuszczalników oraz generowanych przez nie ścieków, 
co znacznie redukuje czas przygotowania
NISKIE koszty eksploatacji wynikają z braku potrzeby zakupu rozpuszczalnika, obróki z 
wykorzystaniem wody z kranu i neutralnego detergentu - i to wszystko !

minimalne pęcznienie

wyższa trwałość > płyta AQUA GREEN pracuje dłużej jak

najlepsza obecnie płyta na rynku

WYŻSZA OPŁACALNOŚĆ

+
= 

REDUKCJA KOSZTÓW

POPRAWA TRWAŁOŚCI

POPRAWA WYDAJNOŚCI

Płyta konwencjonalna Płyta Aqua Green

Punkt zaokraglonye Punkt płaski

Naświetlanie Wymywanie Suszenie Doświetlanie

Płyta wymywana 
spirutusem

Płyta Aqua Green +75%  wzrostu produktywności
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Płyta analogowa
Folia ochronna  

Powłoka poslizgowa  

Warstwa fotopolimeru 

Wartswa kleju      

Folia bazowa

Płyta CTP

 Folia ochronna

 Maska blokujaca promieniowanie IR 

 Warstwa fotopolimeru 

Warstwa kleju, 

Folia bazowa

Aqua Green 
Jest płytą fleksograficzną w przypadku której w procesie przygotowania wymywanie rozpuszczalnikiem
zastąpiono wodą. Płyta gwarantuje wspaniałe rezultaty druku na szerokim spektrum podłoży, jak 
opakowania elastyczne, naklejki i etykiety koperty, torebki/worki papierowe i plastikowe, jak również w 
przypadku lakierowania i powlekania.

Oferujemy technologię bezrozpuszczalnikową, która ma wiele zalet z punktu widzenia organizacji 
produkcji i ochrony środowiska

Nasze płyty zostały stworzone zgodnie z zasadami CSR ( ochrony zdrowia i 
zapewnienia bezpieczeńśtwa użytkownika.
Zastąpienie rozpuszczalnika do procesu wymywania wodą zapewnia :

Brak niebezpiecznych  scieków 
Brak emisji lotnych związków organicznych ( VOC) 

Brak wpływu na środowisko
Całkowity czas przygotowania płyty < 1 godzina
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STRUKTURA PRODUKTU

ŚRODOWISKO




