
 

NIEUW: FolaCoat Advance S en Folacoat Ultra A lakplaten 
 

 
Folex kunststof lakplaten kenmerken zich door de polyester drager met daarop een 
polymeer toplaag. Ze zorgen - al met minimale drukspanning - voor een goede 
lakoverdracht.  
 
Folacoat Advance S 
 
Onlangs bracht Folex hun nieuwe FolaCoat Advance S lakplaat op de markt. 
Dit product maakt gebruik van de nieuwste zachte polymeer topcoating en kan worden 
gebruikt met zowel watergedragen als UV-coatings. 
 
De topcoating én het uniforme dikteprofiel van deze lakplaat zorgt voor een perfecte 
lakoverdracht, zelfs bij de hoogste druksnelheden.  
 
De enkellaagse basispolyester zorgt voor de nodige dimensionale stabiliteit en maakt 
herhaald gebruik mogelijk. Deze plaat kan gemakkelijk met de hand of met een CAD 
snijsysteem worden gesneden. 
 

• Eenvoudig stripbaar 

• De lakplaten nemen geen inkt aan! 

• Lange levensduur 

• Zeer gunstige prijs- / kwaliteitsverhouding 
 

Deze lakplaten zijn verkrijgbaar in de diktes 1,15 en 1,35 mm. 

Klik hier voor het datasheet. 

 

Folacoat Ultra A 

 
Met Folacoat Ultra A heeft Folex de nieuwste generatie lakplaten gelanceerd voor persen die 
werken met dikte 1,95 mm. Deze plaat biedt een nog breder scala aan toepassingen voor de 
verpakkingsdrukker. De topcoating is gelijk aan die van Advance S en zorgt daarmee voor 
dezelfde perfecte en “scherpe” lakoverdracht. 
 
Vooral bij kritische substraten (zoals gerecycled karton), geeft deze lakplaat een optimale 
lakoverdracht en optimaal resultaat, ook bij maximale snelheden. 
 
In tegenstelling tot andere rubber-gebaseerde lakplaten, is de compressibele laag gemaakt 
van een speciaal polyester en direct onder de toplaag geplaatst. Daardoor ontstaat er geen 
rek en is het niet nodig om de lakplaat na te spannen.  
Ook is de lakplaat hiermee optimaal beschermd tegen de inwerking van bijvoorbeeld 
wasmiddelen. 
 
 

https://1e040c8c-2002-4bfa-a31d-ed00701c0511.usrfiles.com/ugd/1e040c_f200462b32614c268406ddab1818c634.pdf


 

 

• Eenvoudig stripbaar 

• De lakplaten nemen geen inkt aan! 

• Lange levensduur 

• Naspannen niet nodig 

• Optimaal beschermd tegen de inwerking van solventen 

• Zeer geschikt voor kritische substraten 
 
Deze lakplaten zijn verkrijgbaar in de diktes 1,95 en 2,40 mm. 
 
Klik hier voor het datasheet. 

 

Wilt u meer weten over onze lakplaten en/of lakken? 

Neem dan contact op met uw Wifac accountmanager of bel met +31 297 289 691. 
 

 

https://1e040c8c-2002-4bfa-a31d-ed00701c0511.usrfiles.com/ugd/1e040c_687b1be2dff449f6afc5072f18ed9b44.pdf

