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LIPIREA ȘI LAMINAREA

Măsuri

Dry Mount Tissue  Este o hârtie specială impregnată cu adeziv pe ambele fețe. Odată cu căldura presei, adezivul 
se topește, făcând foaia de lipit să adere la suport. Adezivul se lipeste de aproape toate materialele, atât netede, 
cât și poroase (hârtie, carton, carton tare, lemn, aluminiu, polistiren, plexiglas, sticlă).

PRODUSE PENTRU PRESA VACUUM

Dry Mount Film  Adeziv termosensibil dublu din PVC protejat pe ambele fețe de hârtie siliconată. Ideal pentru 
lipirea suprafețelor denivelate, cum ar fi pânza. Este, de asemenea, utilizat în procesul de cuplare a pânzelor.

Gloss Heat Seal  Film lucios din PVC de 50 microni. Servește pentru protejare și laminare. Nu trebuie perforat.

Satin Matt Heat Seal  Film din PVC de 50 microni. Servește pentru protejare și laminare.
100% transparent, conferă subiectului un aspect plăcut semi-opac și satinat.

Matt Heat Seal  Film din PVC de 75 microni. Pentru protejare și laminare. 100% transparent, conferă opacitate subiectului.

Vacu Foam  Foaie din poliuretan spumant. Asigură o presiune uniformă.

Clear Silicone Release Paper  Film din poliester siliconizat pe ambele părți. Ca și Silicone Release Paper dar 
transparent și mai durabil.

Cod

Silicone Release Paper  Este o hârtie siliconată pe o parte. Acesta este plasat pe subiect pentru a fi lipit pentru 
a preveni ca adezivul termosensibil să intre în contact cu placa de presare.

LAMINATOR
Laminatorul este folosit pentru lipire și laminare la rece.
Se compune din două role între care se trece materialul de 
lipit sau laminat.
Cea mai frecventă utilizare a laminatorului este de a lipi 
fotografii, afișe etc. pe un carton sau alt suport material. 
Distanța dintre role este reglată cu cele 2 butoane.
O altă utilizare este în laminare: tăiați o bucată de film puțin 
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Măsuri € pe 
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Film adeziv acrilic pe poliester cu adeziv suplimentar. Acid-free. (Cold Mounting Film)
Recomandat pe suprafețe aspre și poroase.

PRODUSE PENTRU LAMINATOR

Accesorii pentru lipire

Cod

Film adeziv acrilic pe hârtie. Acid-free. (Cold Mounting Film)
Poate fi utilizat atât cu laminatoare manuale, cât și electrice.

High Gloss Film    Film de laminare la rece. Oferă strălucire imprimării sau fotografiei.
Rezistent la zgârieturi si UV - grosime 80 micron
Satin Matt Film     Film de laminare la rece. Oferă un efect de satin plăcut.
Rezistent la zgârieturi si UV - grosime 80 micron
Linen Film    Film de laminare la rece. Oferă subiectului un efect de „țesătură subțire”.
Rezistent la zgârieturi si UV - grosime 80 micron

Reducere
  Cant.     %

Rola rezistentă din cauciuc anti-adeziv. Se folosește pentru a apăsa uniform suprafețele 
lipite și pentru a elibera orice bulă de aer.

Film pentru aplicații de tipărituri pe sticlă acrilică

Hârtie sintetică pentru imprimante cu jet de cerneală. Util pentru aplicații de tipărituri pe sticlă acrilică.

Matt Film     Film de laminare la rece. Elimină strălucirea și păstrează contrastele de culoare și detaliile.
Rezistent la UV - 80 microni grosime
Semi-Matt Film     Film de laminare la rece. Potrivit pentru afișaje pe panou.
Rezistent la zgârieturi si UV - grosime de 100 microni

Pt.  toate echipamentele sunt disponibile 
video demostrative pe site-ul nostru

PRESA VACUUM

Presa vacuum, sau presa de aspirație, este utilizată în principal pentru a lipi 
o imagine pe suport în modul cel mai rațional și mai curat.
Presa vacuum este un fel de valiză. În interiorul său este introdus „sandvișul” 
format din cadru, suportul și o foaie adezivă sensibilă la căldură.
„Valiza” este închisă: pompa care aspiră aerul este pornită și temperatura 
este adusă la aproximativ 95°. Adezivul termosensibil la temperatura 
respectivă se topește și face ca imaginea și suportul să adere unul la altul, 
care sunt împinse unul de celălalt de vidul de aer.
O altă utilizare a presei vacuum este laminarea la cald (heat sealing).
Acesta constă în aplicarea unui film protector peste pictură pentru a 
îmbunătăți prezentarea subiectului și a-l proteja de murdărie, praf etc.
Folia de protecție poate fi lucioasă, satinată, opacă, în relief etc.
Capacul presei este format din două foi de sticlă armată. Placa de jos conține 
un film conductiv transparent care generează căldură în interiorul presei.
Un termostat digital conectat la placă este utilizat pentru a controla și 
monitoriza temperatura. Presa este echipată cu un temporizator electronic 
pentru a seta temperatura dorită și pentru a opri automat presa.
Capacul transparent vă permite să verificați vizual interiorul presei în timpul 
diferitelor etape de procesare.

Presa Vacuum "Hot Glass Vacuum Press"
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Arc anti-derularea rolelor din material plastic. Se adaptează oricărei role, atâta timp cât 
diametrul nu depășește 15 cm. Potrivit pentru role de hârtie, pânză, material plastic etc.

pachet 50 arcuri
pachet 10 arcuri
lungime 10 cm
lungime 15 cm

€ pe 
rolă
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mai mare decât fotografia (sau tipărirea) pe care doriți să o laminați și o așezați 
deasupra fotografiei. Totul este introdus între cele două role care sunt rotite cu 
ajutorul manivelei. Presiunea rolelor face ca filmul să adere la fotografie.

Laminatoarele de 1200, 1400 și 1650 mm sunt furnizate complet cu bază.

www.rinaldin.ro
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