
 

 

Folia GF 218 Blockout| WSKAZÓWKI TECHNICZNE 

Dwustronne grafiki okienne stanowią efektywną, łatwą i powszechną formę reklamy, dzięki czemu 

jest widoczna po obu stronach okna. Możesz umieszczać różne grafiki po każdej stronie, aby dotrzeć 

do określonych odbiorców. Jedną z częstych metod stosowania grafiki dwustronnej, jest wydruk w 

odbiciu lustrzanym na przezroczystej folii z bezbarwnym klejem, a następnie zalaminowanie jej folią 

blockout oraz zadrukowanie grafiki na wierzchniej stronie tej folii. Do tworzenia dwustronnych 

grafik można zastosować typowe techniki druku, takie jak sitodruk, offset, flexo i UV, solwent, 

lateks. Przed rozpoczęciem produkcji upewnij się, że zarówno bezbarwna folia jak i folia blokująca 

są przeznaczone do techniki druku jaką zamierzasz wykorzystać. 

WYDRUK BEZBARWNEJ FOLII 

Obraz w odbiciu lustrzanym musi być wydrukowany na przezroczystej warstwie z klejem 

wrażliwym na nacisk, takiej jak poliester (PET), winyl (PVC) lub nawet polipropylen. Tryb ekspozycji 

może być czynnikiem decydującym o tym, którą folię zastosować. Poliester jest preferowany do 

trwałych zastosowań zewnętrznych. PVC może być stosowany do krótkotrwałych zastosowań 

zewnętrznych i wewnętrznych, natomiast polipropylen jest zalecany do krótkotrwałych 

zastosowań wewnętrznych. Wybór kleju może się różnić w zależności od oczekiwanej trwałości 

grafiki; trwały klej na okres do 2 lat do usuwalnego kleju do krótkotrwałych (6 miesięcy lub krócej) 

aplikacji. Musisz znać zastosowanie przed wyborem nośnika druku i folii blokującej. 

ZASTOSOWANIA FOLII BLOCKOUT 

Folie z blokadą są używane jako tło dla każdej grafiki i zapobiegają przebijaniu grafiki z jednej 

strony na drugą (bariera dla światła). Folia GF 218 jest biała z obu stron, co zapewnia jednolity 

kolor tła bez względu na metodę drukowania i jest idealna do drukowania w CMYKU. Ponadto 

folia blokująca ma warstwę aluminium między białymi warstwami, aby zapewnić 

nieprzezroczystość i zapobiec przebijaniu grafiki. 

APLIKACJA FOLII BLOCKOUT 

Zaletą tworzenia dwustronnej grafiki z folią blokującą jest jej łatwość użycia. Laminator na zimno 

to wszystko, co jest potrzebne do laminowania folii blockout i folii z nadrukiem w odbiciu 

lustrzanym. Zazwyczaj wystarcza laminowanie w temperaturze pokojowej. Jeśli jednak 

temperatura otoczenia jest niższa niż 21ºC lub grafiki na odwrotnej stronie są wyjątkowo ciemne 

(lub mają duże krople atramentu), niewielka ilość ciepła pomoże aktywować klej folii blokującej. 

Nie przekraczać 38ºC. Nadmierna temperatura może powodować kurczenie i zwijanie arkuszy. 

Ponadto, aby utrzymać gładkość laminacji, zalecamy przeprowadzenie procesu laminowania przy 

minimalnym napięciu podczas rozwijania folii blockout (nadmierne napięcie spowoduje zwijanie 

się arkusza). Nacisk rolki dociskowej jest drugą zmienną w procesie laminowania, która może 

rozciągać folię blokującą. Użyj minimalnego nacisku, aby uzyskać efekt gładkiego laminowania bez 

zmarszczek. Gdy folia blokująca zostaje położona na bezbarwnej folii z odwróconą grafiką, 

wówczas ostatnim krokiem jest wydrukowanie drugiej strony grafiki na folii blockout. Po obróbce 

dwustronna grafika jest kompletna i gotowa do instalacji.  


