
SPECIFIKACIJA IZDELKA 

 

 LIBNA PRINT 

Izboljšan časopisni papir; 

izdelan pretežno iz recikliranih vlaken. 

 

 

LASTNOST ENOTA VREDNOST  

Gramatura ISO 536 g/m2 45 48,8 52 55 60 70 80 2% 

Specifični volumen ISO 534 cm3/g 1,30–1,40  

Pepel ISO 1762 % 15 * 

Vlaga ISO 287 % 7,5 * 

Utržna sila ISO 1924 N 35 * 

Opaciteta ISO 2471 % 90 91 93 94 95 * 

Belina (R 457) ISO 2470 % 70 * 

Barva ISO 5631-2    

L  87 * 

a  0,0 * 

b  0,5 * 

Hrapavost Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 150–250  

* tipične vrednosti 

 

OSTALE KARAKTERISTIKE 
Dimenzije zvitkov: 

a) širina (cm): (25)30–210  

b) premer (mm): 1000–1250(1450) 

c) premer stročnice (mm): 70, 76, 100, 120, 150 

Označbe zvitkov: 

Na čelu in obodu zvitka: naziv proizvajalca, vrsta papirja, naročilo, št. zvitka, gramatura (g/m2), širina in premer zvitka 

(cm), dolžina papirja (m), pozicija zvitka, bruto teža (kg), PN, datum proizvodnje, pritisk klešč (kN), št. lepljenih mest, 

smer odvijanja, črtna koda, opombe na zahtevo kupca, možne prilagoditve oznak (vrsta papirja, proizvajalec) na 

zahtevo kupca. 

Lepljena mesta – označena na zvitku: največ 1 na zvitek. 

Dimenzije formata: 

A1 (B1) – A0 odstopanja po standardu ISO 216; razrez v format v gramaturah ≥50 g/m2 

Označbe palet: 

Na obeh straneh palete: naziv proizvajalca, vrsta papirja, naročilo, št. palete, format (mm), smer vlaken, gramatura 

(g/m2), število pol, PN, bruto in neto teža (kg), datum proizvodnje, črtna koda, možne prilagoditve oznak (vrsta papirja, 

proizvajalec) na zahtevo kupca. 

 

NAMEN UPORABE 
Za tiskanje časopisov, periodičnih tiskovin, reklam in knjig v črno-beli in večbarvni ofsetni tehniki z vročim in hladnim sušenjem 

ter za formatni tisk. 

 

PAKIRANJE 
Večslojno zavijanje zvitkov v papirni laminat z vodno zaporo. Zavijanje palet s pokrovi v transparentno PE folijo povezano s 

PET trakovi; na zahtevo kupca možno dodatno zavijanje pol v papirni laminat z vodno zaporo. 

 

OPOMBE 
Ekološki program; ECF; izdelano iz starega papirja, predelanega po postopku razčrniljenja (deinking).  

Papir je uvrščen v razred LDK 6-40 (v skladu z DIN 6738). 

FSC®: na zahtevo stranke lahko dobavimo FSC Mix Credit certificiran proizvod. 

Po dogovoru je možna izdelava tudi formata nižjih gramatur. 
 

 

Vodja upravljanja s kakovostjo Tehnična direktorica 
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