
APX-P Premium Kunsthars Thermische 
printfolie - Uitmuntende drukkwaliteit  
aan hoge snelheid

AutoLabel APX-P Premium Thermische Transfer 
Printfolie is een uitstekende printfolie met kunsthars die 
gebruikt kan worden op vele dragers met uitstekende 
prestaties. De folie is aangepast aan het systeem voor 
optimale prestaties op Autobag thermische transfer 
printers. 

De inkt zorgt voor een uitstekende afdrukkwaliteit 
voor allerlei barcodes, zeer kleine tekst, grote letters 
en logo’s, op een zwartheid tot 2.1 (ODR). Dankzij de 
foliestructuur kan een brede waaier materialen bedrukt 

worden, waaronder onbedrukte en voorbedrukte zakken. De gedrukte afbeelding is zeer goed 
bestand tegen vlekken en krassen, gecombineerd met een hittebestendigheid tot 150°C.

Deze kenmerken blijven gehandhaafd bij snelheden tot 300 mm/s, en met 200 en 300 dpi 
printkoppen is APX-P Premium folie perfect geschikt voor alle etiketteringstoepassingen, ook als ze 
in aanraking komen met voeding. 

Als u de AutoLabel APX-P Premium Thermische Transferfolie gebruikt, samen met Autobag Print-
n-Pack systemen en authentieke zakken-op-rol van het merk Autobag, hebt u een volledige en 
kostenbesparende verpakkingsoplossing. 

Voordelen voor de gebruiker  

• Uitstekende printfolie die op verschillende dragers gebruikt kan worden 
• Hoge weerstand tegen vuil en krassen 
• Zeer goede drukkwaliteit bij hoge snelheid
• SPECTR™ voert statische elektriciteit af en beschermt de uitrusting tegen elektrostatische ontlading
• Afgestemd op Autobag verpakkingsmachines en polyethyleenzakken 
• Rollen van 600 meter lang en 50, 62, 76, 87 en 100 mm breed

Typische toepassingen: 

• Etikettering van levensmiddelen 
• Adresetiketten en overdrukken
• Productidentificatie en barcode-etikettering  

voor de kleinhandel en industrie
• Snelle etiketteersystemen
• Alle etikettering voor algemene doeleinden

Bezoek ons op  
www.autobag.com
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Certificaten en goedkeuringen: 

Aanraking met voedsel: deze folie voldoet aan de Europese richtlijn 1935/2004/EG. 
UL-goedkeuring: leesbaarheid en duurzaamheid van het gedrukte etiket.
Zware metalen: de folie voldoet aan EG 95/638. SGS-rapporten op aanvraag beschikbaar.
RoHs/WEEE: EG-richtlijnen 2002/95 en 2002/96, naleving van de beperking van gevaarlijke stoffen in 
elektrische en elektronische apparatuur.
REACH: voldoet volledig aan de REACH-eisen. De folie is vrij van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC).
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