
 

 

Características do produto 

• Desenvolvido usando extensas avaliações e testes em máquinas. DayGraphica® 4100 Ultrared UV é a 
combinação das últimas tecnologias em polímeros de superfície resistente ao UV, com uma construção de 
carcaça líder na sua categoria. Os comentários são consistentes: as massas sólidas são ricas mesmo quando 
o ganho da estampa entre 40 a 60% são baixas, dando tons de pele naturais e uma visível frescura na 
imagem impressa. 

• A face vermelha da borracha resiste ao inchamento e relevo característico das tintas UV e facilita um rápido 
desprendimento da folha.  

• A superfície de fácil limpeza e a carcaça resistente aos golpes prolonga a vida da máquina, aumenta a 
produtividade e reduz os custos totais. 

Vantagens da dayGraphica® 4100 Ultrared UV 

• Reduz o relevo das tintas UV. 

• Rápido desprendimento/fácil limpeza. 

• Óptima transferência de tinta para massas sólidas e tons 
intensos. 

dayGraphica® 4100 Ultrared UV 
O cauchú de impressão UV 
 
 
 

Apropriado para todo tipo de máquinas UV Offset folha a folha 



Print Media Europe 
Balgray Street, 
Dundee, DD3 8HN, 
Scotland, UK. 

T +44 (0)1382 422200 
F +44 (0)1382 819051 
printmedia.eu@flintgrp.com 
www.flintgrp.com 

Não hesite em contactar-nos para cualquer informação adicional. 

Más productos. Acceso optimizado. Mejores resultados. 
La división de Print Media del Grupo Flint ofrece una combinación única y completa de productos, servicio y conocimientos, 
proporcionándole acceso a la más amplia gama de productos para la industria gráfica. 
 
Tintas y barnices. Productos químicos. Cauchos. Cauchos tubulares. Consumibles. 
 

Confie em nós para obter consistência, fiabilidade e focos no cliente. A nossa intenção é tornar os objectivos do seu negócio mais fáceis 
de atingir. Com os produtos Flint Group na sua gráfica, pode gerir o seu negócio com confiança e tranquilidade. 
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dayGraphica® 4100 Ultrared UV 

O objectivo dos nossos documentos técnicos é o de informar os nossos clientes 
acerca dos valores gerais. Contudo, a transferência destes valores gerais, obtidos 
através da experiência e de resultados laboratoriais para aplicações práticas 
concretas depende de um número de factores que estão para lá do nosso controlo. 
Assim, pedimos que compreendam que este documento não pode ser usado como 
base para qualquer acção legal. Acrescentamos ainda que a correcta aplicação para 

cada produto tem de ser cuidadosamente verificada para ver se é a mais adequada. 

Color Vermelho 

Composição da Superfície Mistura EPDM 

Acabamento Superficial Rectificado – Ra 0.5um Typical 

Espessura 1.96mm 

Microdureza 60° 

Compressibilidade 0.13mm @ 1060 kPa Typical / 0.19mm @ 2060 kPa Typical 

Alongamento <0.7% @ 10 N/mm 

Tensão >60 N/mm 

Compatibilidade com tintas Tintas de Offset folha-a-folha  UV unicamente 

 
 

Características Benefícios 

  
• Nova geração de componentes de 

borracha EPDM. 
• Óptima transferência de tinta para massas sólidas e tramas limpas. 
• Previne o inchamento e relevo das tintas UV. 

  
• Superfície rectificada. • Suavidade ideal para tintas UV de alto tack. 

• Rápido desprendimento da folha, fácil limpeza. 
  
• Closed cell compressible layer. • Preciso e equilibrada pressão sobre a face impressa. 

• Dá maior resistência à quebra e ricochete. 
  
• Carcaça de largo rendimento. • Proporciona uma espessura estável e uma durabilidade mais longa do cauchú. 
  
• Compatibilidade garantida. • dayGraphica 4100 Ultrared UV garante a compatibilidade entre as tintas Flint 

Group UV e os líquidos de Lavagem. 
• A nossa equipa de técnicos  especialistas pode também realizar testes de 

compatibilidade com as vossas específicas tintas UV e líquidos de Lavagem. 


