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ARTIST® Digital -
nová značka, 
overená kvalita 

pap 1 e r 

V novembri minulého roku rozšíril SCP PAPIER svoj produktový rad ARTIS"f® o špeciálne 

hladené nenatierané papiere na farebnú laserovú tlač v produkčných a kancelárskych 
zariadeniach s názvom ARTIST® Digital. SCP PAPIER očakáva, že v najbližších rokoch sa bude 

objem laserovej tlače zvyšovať o 2 až 4 percentá ročne, a to najmä zásluhou nárastu v oblasti 

digitálnej produkčnej tlače. Uvedenie papierov ARTIST® Digital je krokom smerujúcim 

k posilneniu postavenia spoločnosti v tomto segmente. Papiere v obale ARTIS"f® Digital 

pre SCP PAPIER vyrába rakúsky závod Mondi Neusiedler, ktorý vyrába aj ďalšie známe 

a osvedčené značky papierov pre farebnú laserovú tlač. Tento prestížny papier je dostupný 

v plošných hmotnostiach od 90 g/m2 do 400 g/m2 a vo formáto ch A4, A3 a SRA3. 

Nenatierané papiere sú vhodnejšie na laserovú tlač 
vďaka ich vyššej odolnosti voči vysokej teplote - sú 
imúnne voči vzniku pľuzgierov (tzv. blistering) a sú 
ideálnou volbou pre ďalšie spracovanie, pretože pri ich 
skladaní nedochádza k praskaniu v mieste ohybu. Navyše 
majú pri porovnaní s natieranými papiermi vyššiu belosť 
a tuhosť. 

Rýchly vývoj laserovej tlače so sebou prináša vyššie 
požiadavky na kvalitu papiera. Papiere pre laserovú tlač musia 
mať presne nastavený obsah vlhkosti a solí. Vlhkosť papierov 
pre laserovú tlač je nižšia ako u ofsetových papierov kvôli 
zniženiu elektrickej vodivosti a lepšiemu prenosu toneru 
na povrch papiera. Ak je však vlhkosť príliš nizka, vzniká veľa 
statickej elektriny, ktorá spôsobuje zlepovanie hárkov. 
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Podobne je to aj pri hladkosti papiera. Vysoká hladkosť je 
predpokladom pre rovnomerné rozloženie fa rby na plných 
jednofarebných plochách. Priliš vysoká hladkosť však môže 
spôsobiť zaseknutie papiera v podávacej časti tlačového 

zariadenia kvôli nedostatočnému treniu medzi papierom 
a valčekmi podávača. 

Papiere ARTIST-i> Digital majú vďaka technológii sušenia 
použitej pri výrobe p apiera výrazne nižšiu tendenciu zvlniť sa. 

Papiere ARTIS"f® Digital sú vyrábané tak, aby 
minimalizovali opotrebovanie tlačového zariadenia. Kvalitné 
suroviny, absencia abrazívnych materiálov a kvalitný rez 
prispievajú k nízkej prašnosti papiera a nižším výdavkom 
na údržbu tlačového zariadenia. 
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