
 

 

Cechy produktu 

• Duco® Blue Sticky Back został zaprojektowany zwłaszcza pod kątem aplikacji na formatkach.  

• Dzięki doskonałej podatności na wycinanie, warstwy klejącej, możliwa jest powtarzalność druku oraz szybkie i 
łatwe przygotowanie obciągu. Wstępne przyklejenie obciągu gwarantuje jego stabilność oraz łatwe odklejenie 
bez ryzyka rozdarcia, niemalże całkowicie zostało wyeliminowane ryzyko pozostania warstwy kleju na cylindrze. 

• Po przez odpowiednio wyszlifowanie wierzchniej warstwy obciągu możliwe jest uzyskanie wydruków o bardzo 
wysokiej, jakości zarówno przy druku w pełnych tonach, jak również, przez uzyskanie ostrego punktu 
rastrowego, w siatkach. 

• Zastosowanie innowacyjnej warstwy kompresyjnej w obciągach Duco® zapewnia większą wytrzymałość oraz 

żywotność obciągu, oferując jednocześnie wysoką odporność na działanie środka zwilżającego.  

Zalety Duco® Blue Sticky Back 

• Całkowicie samoprzylepny. 

• Doskonały transfer farby, optymalne odwzorowanie punktu 
rastrowego. 

Duco® Blue Sticky Back 
Obciąg samoprzylepny odpowiedni do aplikacji konwencjonalnej oraz UV 
 
 
 

Do aplikacji na formatkach 



W przypadku pytań chętnie udzielimy dalszych informacji. 

Szeroka gama produktów. Łatwiejszy dostęp. Lepsze rezultaty. 
Flint Group oferuje unikalną i skuteczną kombinację produktów, serwis techniczny i wiedzę specjalistyczną, dając dostęp do szerokiej 
gamy produktów. 
 
Farby I Lakiery, Chemia pomocnicza, Obciągi, Sleevy, Materiały eksploatacyjne. 
 

Polegaj na naszej konsekwencji, wiarygodności I zorientowaniu na klienta. Naszym celem jest maksymalne ułatwienie procesów 
produkcyjnych, zapewniając Tobie osiągnięcie celów bussinesowych. Wspólnie z produktami Flint Group, możesz prowadzić swój bussines 
z pewnością siebie i spokojną głową. 
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Duco® Blue Sticky Back 

Niniejsza karta informacji technicznej została opracowana wyłącznie do celów 
informacyjnych. Jej zawartość merytoryczna odzwierciedla nasz aktualny stan 
wiedzy i nie może uwzględniać wszystkich możliwych czynników. Dlatego też z 
powodów wymienionych powyżej karta informacji technicznej nie może 
stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych. 
 
Nazwy handlowe produktów Flint Group Germany GmbH oznaczone symbolem ® są 
zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli i zostały 

wykorzystane w niniejszej karcie wyłącznie w celach informacyjnych. 

Kolor Niebieski. 

Warstwa wierzchnia mieszanka gumy odporna na rozpuszczalniki. 

Wykończenie powierzchni Szlif – Ra 0.7µm Typowy. 

Grubość 1.05mm (0849) 

 1.00mm (0848) 

 0.95mm (0847) 

Mikrotwardość 75° 

Kompresyjność  0.07mm @ 1060 kPa Typowa. 

Kompatybilność z farbami wszystkie rodzaje farb konwencjonalnych oraz większość UV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cechy Korzyści  

  
• Powierzchnia szlifowana. • Daje optymalne odwzorowanie punktu rastrowego, apli oraz półtonów.  
  

• Wysokiej jakości szkielet. • Zapewnia wysoką trwałość i niezawodność. 
  

• Gruba warstwa kompresyjna. • Optymalna odporność na uszkodzenia mechaniczne, rozpuszczalniki oraz środek 
zwilżający.  

  

• Specjalna struktura warstwy spodniej. • Zapewnia wysoką stabilność oraz odporność na rozdarcie.  
  

• Akrylowa warstwa kleju. • Minimalizuje ryzyko pozostania kleju na cylindrze oraz dodatkowo zapewnia 
stabilność obciągu. 

  

• Papier warstwy klejowej. • Zapewnia dodatkową sztywność obciągu podczas montażu.  


