
Specificaties
Totale dikte 
Gewicht
Dikte van de polyesterfolie 
Dikte van de drager
Glans 60°
Opaciteit
Treksterkte (van de folie)
Smeltpunt
Kleefkracht op roestvrij staal 
Verwerkingstemperatuur kleefmateriaal 
Gebruikstemperatuur kleefmateriaal

225 +/- 6 µ
249 +/- 6 g/m²
70 +/- 2 µ
140 +/- 10 µ
<4 %
>99 %
MD 14 - TD 17 KgF/mm²
250 °C
>12 N/25mm
+5 tot +50 °C
-20 tot +60 °C

electronische micrometer
interne testmethode
electronische meter
electronische meter
BYK Gardner
TAPPI T519
ASTM D882-83
ASTM E794-85
FINAT 1 (30min blijvend)
interne testmethode
interne testmethode

Compatibiliteit
Ontwikkeld en geschikt voor de meeste thermal transfer en droge toner print processen (laser/LED, 
flash fusion) die gebruik maken van witte, kleuren- en gemetalliseerde toners. Op de machines moet de 
gebruiker zelf de optimale settings en de papierbaan bepalen. Hierbij moet rekening gehouden worden 
met de dikte en het gewicht van het materiaal. 

Toepassingen
• “Jet Black” uitzicht met 99+% opaciteit.
• Bestand tegen water en scheurvast
• Hoge stabiliteitswaarde
• Hoogwaardige permanente lijmlaag op basis van acryl voor een lange kleefduur
• 140g/m2 low-curl papierdrager, geschikt voor lange productielijnen
• Is uiterst geschikt voor waarschuwingslabels en duurzame industrielabels en ideaal voor gebruik met 

witte en metallic toners

Formaten
A4
A3
SRA3

50/100 vellen/pak
50 vellen/pak
50/250 vellen/pak

Aanbevolen condities
Gebruik
Opslag
Houdbaarheid

10°C – 30°C, 40% -55% RH
10°C – 20°C, 20% -55% RH
18  maanden na levering (onder aanbevolen condities)
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Warranty
The above technical information, statements and recommendations are based upon tests believed to be reliable but do not constitute a guarantee or warranty. All 
Tasco products are warranted to be free of defects in material or workmanship for a period of one year from date of shipment. In no way will Tasco be responsible 
for claims beyond the replacement value of the defective product or in any way liable or responsible for consequential or incidental damage.
No express warranties and no implied warranties, whether of merchantability or fitness for any particular use, or otherwise, except as set forth above (which is 
made expressly in lieu of all other warranties) shall apply to products sold by Tasco. Tasco specifically disclaims and excludes all other such warranties. No waiver, 
alteration, addition or modification of the foregoing conditions shall be valid unless made in writing and signed by a director of Tasco.

LPE035 is een zwarte, matte, gecoate polyesterfolie van 
85g/m2 met een permanent zelfklevende lijmlaag, vast-
gehecht aan een papierdrager van 140g/m2. De folie 
werd speciaal ontwikkeld voor gebruik op etiketteer-
printers zoals de OKI Pro 1050 en voor droge toner 
print toepassingen.


