
Camisa de alta qualidade com superior estabilidade dimensional, especialmente 
desenvolvida para aplicações de baixa tolerância e exigências especiais

Disponível para espessuras de parede de 10 mm até 125 mm
Tamanhos especiais disponíveis mediante solicitação

• Elevada estabilidade dimensional para resultados 
excelentes

 ▫ Durável e consistente precisão de registro

 ▫ Propriedades de impressão constantes

 ▫ Paralelismo constante da camisa

• Comprovadamente apresenta as menores tolerâncias

 ▫ Mantém constante o diâmetro externo à 
temperaturas variáveis e com alta umidade do ar

 ▫ Retifica de precisão para tolerâncias mínimas 
(TIR  ≤  0,02 mm, medido sobre o mandril com 
TIR  ≤  0,005 mm)

 ▫ Comprimento do corpo de acordo com DIN ISO 2768 T1 c

Vantagens do Produto
• Preenche todos os requisitos para impressões de 

alta qualidade

 ▫ Perfeito para impressões em alta velocidade

 ▫ Disponível em altas espessuras e comprimentos

• Manuseio fácil e confiável

 ▫ Características de montagem duráveis e contínuas

 ▫ Fácil desmontagem da dupla-face

 ▫ Em geral resistente a arranhões e solventes,  
se manuseada corretamente

 □ rotec® Ω-surface technology* 
fornece superfície totalmente condutiva com 
garantia de 10 anos

 □ rotec® Register Ring 
anel de registro em aço Inox para proteção da 
camisa base e do pino de registro

 □ rotec® End Seal 
protege as laterais da camisa contra danos, solvente, 
umidade e etc.

Opcionais Premium

Manufactured in Germany

rotec® Premium Sleeve
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Flint Group Flexographic Products
Solmsstraße 83
48683 Ahaus
Germany

T +49 711 9816-541 
F +49 711 9816-801
info.flexo@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Os dados expostos nesta publicação, baseiam-se em nossos conhecimentos técnicos 
atuais e em nossa experiência. Em razão da grande quantidade de variáveis que 
influenciam no processo e na aplicação de nossos produtos, tais dados não eximem o 
usuário de realizar provas e analises. Desta descrição não podem derivar compromissos 
legais vinculados ao que tange a adequação a determinadas características ou ao uso 
efetivo. O usuário deverá observar sempre, sob sua própria responsabilidade, eventuais 
direitos legais assim como leis, normas e disposições vigentes. Reservado o direito a 
introdução de modificações técnicas. Os nomes dos produtos que levam o símbolo ® 
são marcas registradas do Flint Group.

Caso necessite de informações adicionais por favor  
entre em contato conosco.

Opcionais Premium disponíveis

Tolerância Interna TIR ≤ 0.02 mm (medido no cilindro a TIR ≤ 0.005 mm)

Tolerância do Diâmetro ± 0.02 mm

Tolerância do Comprimento de acordo com DIN ISO 2768 T1 c

Espessura de Parede
de 10 mm até 100 mm 
Tamanhos especiais disponíveis mediante solicitação.

Aumento de Perímetro de Impressão até 600 mm

Comprimentos
padrão: até 2400 mm
tamanhos especiais: até 3700 mm

Diâmetros praticamente todos os diâmetros

Material
superfície em poliuretano extremamente resistente (75 Shore D)
comprovado desenho interior rotec® de resina sintética e fibras compostas

Pontes podem ser combinadas com vários tipos de pontes

Pino de Registro disponível com pino de metal reforçado

Clichês adequado para todos os clichês

Dupla-Face adequado para todos os tipos e espessuras de fitas acolchoadas

Manuseio
em geral resistente a arranhões e solventes 
(se manuseada corretamente – veja o guia do usuário da rotec®)

Especificações do Produto

*  Total atendimento as normas da ATEX 95 relativa a derivação eletrostática.
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