
Carton MetaliK 
ARGINTIU 

Ghid de compatibilitate: 

Conditii recomandate: 

 Ambalarea produselor de lux
 Felicitari  
 Cutii pentru vinuri si sampanii 
 Dosare corporative 
 Coperti pentru brosuri
 Ambalarea DVD-urilor  
 Cutii de cadouri 

Informatiile de mai sus sunt corecte din punctul nostru de vedere. Nu raspundem de nicio eroare aparuta ulterior. 
Va recomandam sa faceti propriile setari si evaluari pentru a avea cele mai bune rezultate pentru acest produs si aplicatiile lui. 

Grosime (345µ/13.6mil)   Greutate (330gsm) 

Potrivit pentru imprimantele laser, color, volum mic, mediu dar si productie.
  Pentru fiecare imprimanta in parte utilizatorul trebuie sa regleze setarile
optime si traiectoria hartiei, tinand cont de grosimea si greutatea materialului.
 

Printare 10°C - 30°C 40% - 55% RH 
Utilizare -40°C - 120°C 10% - 100% RH 

Depozitare 10°C - 20°C 20% - 55% RH 
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Recomandari conversie 
 
• La taierea cu ghilotina, folositi un cutit din otel inoxidabil rapid. 

 
 

• Unghiul cutitului 25°-22°-19°. 

 
• Recomandam folosirea

 

 manusilor de bumbac pentru a evita

  
murdarirea si aparitia abraziunilor pe suprafata colilor.

 
•

 

Recomandam folosirea unei ghilotine pentru 500 gsm. 

 

• In timpul taierii, suprafata metalizata se pune cu partea in jos 
pentru a preveni zgarierea si ciobirea acesteia. 

• Limitati taierea la maxim 250 coli / taiere. 

 

• In timpul taierii verificati sa nu existe urme de adeziv pe cutit.
Adezivul se poate indeparta cu acetona. 

 

• Recomandam sa schimbati cutitul la fiecare 2300-3000 taieri. 

 

• Temperaturta 10°C - 22°C. Umiditatea 20% RH - 50% RH. 

 

• Asigurati-va ca produsul nefolosit este pus in ambalajul original. 
Toate colile taiate ar trebui re ambalate pentru a fi protejate de
umezeala si alti factori externi.

Recomandari printare 
        

Pentru rezultate optime va recomandam urmatoarele:  

• Inainte de imprimare, aerati colile de carton.

 • Folositi ghidajele din tavi pentru aranjarea hartiei – 
hartia sa inainteze drept.

• Folositi tavile superioare la printare pentru a nu indoi materialul. 

• Setati gramajul intre 300 -350gsm. 

• In cazul dispozitivelor Xerox, daca este disponibil folositi transferul
de tip Bias ( oblic ), pentru o printare optima. 

• * Acest produs nu este compatibil cu Xerox iGen, HP Indigo, 
  Aqueous inkjet, dispozitve tip DC7000.8000 series . 

• Inainte de imprimare, folositi o singura coala de proba.

 Recomandari artistice 

•

Sunt recomandate imaginile cu rezolutie mare.•

Lasati efectul metalic sa lucreze pentru d-voastra! 
Cateodata printarea imaginilor negative este de mai mare efect.
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