
 

 

Cechy produktu 

• Opracowany na podstawie szeroko zakrojonych badań i testów, dayGraphica® 4100 Ultrared UV jest 
kombinacją najnowszej technologii zapewniającej odporność warstwy wierzchniej na działanie produktów UV, a 
także wysokiej klasy szkielet. Dzięki zastosowanej technologii możliwe jest otrzymanie wydruków o bardzo 
wysokiej jakości zarówno przy druku w pełnych tonach, jak również, poprzez uzyskanie ostrego punktu 
rastrowego, w siatkach. 

• Wierzchnia, gumowa warstwa obciągu charakteryzuje się wysoką odpornością na puchnięcie i krawędziowanie 
oraz szybkim uwalnianiem arkusza.  

• Łatwość w myciu obciągu oraz wysoka odporność szkieletu na zgniecenia wydłuża jego żywotność, zwiększając 

przy tym produktywność.  

Zalety dayGraphica® 4100 

• Wysoka odporność na puchnięcie i krawędziowanie. 

• Szybkie uwolnienie arkusza/łatwość w myciu. 

• Optymalne transfer farby, ostry punkt rastrowy. 

• 4. 

dayGraphica® 4100 Ultrared UV 
Obciąg drukarski UV 
 
 
 

Optymalny do wszystkich arkuszowych maszyn UV  



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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dayGraphica® 4100 Ultrared UV 

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 Czerwony. 

Warstwa wierzchnia  mieszanka EPDM. 

Wykończenie powierzchni Szlif – Ra 0.5µm Typowy. 

Grubość 1.96mm 

Mikrotwardość 60° 

Kompresyjność 0.13mm @ 1060 kPa Typical / 0.19mm @ 2060 kPa Typical. 

Rozciągnięcie <0.7% @ 10 N/mm 

Siła naciągu >60 N/mm 

Fraby UV arkuszowe. 

 
 

Cechy Korzyści 

  
• Nowej generacji mieszanka EPDM. • Optymalny transfer farby w pełnych tonach oraz siatkach. 

• Odporny na puchnięcie i krawędziowanie.  
  

• Polerowana powierzchnia. • Idealnie nadaje się do farb UV o wysokim tacku. 

• Szybkie uwolnianie arkusza, łatwość w myciu.  
  

• Technologia zamkniętych mikrosfer. • Precyzyjny docisk na całej szerokości druku. 

• Wyższa odporność na odkształcenia. 
  

• Wytrzymały szkielet. • Zapewni stabilną grubość oraz dłuższą żywotność obciągu.  
  

• Gwarantowana kompatybilność. • dayGraphica® 4100 Ultrared UV gwarantuje kompatybilność z farbami oraz 
zmywaczami UV Flint Group. 

• Możemy również przeprowadzić testy kompatybilności na poszczególnych farbach i 
zmywaczach UV.  


