
DuPont™ Cyrel® EASY EPR2
Düz tepeli nokta içerikli, en yüksek kalitede baskı için dijital plaka

Uygulamalar
• Esnek ambalaj
• Etiket ve Yapışkanlı 

Etiket
• Katlamalı karton
• İçecek kutuları
• Kaplamalı ve 

kaplamasız kağıt

DuPont ™ Cyrel® EASY EPR2, film dahil çok çeşitli yüzeylerde yüksek kaliteli baskı için tasarlanmıştır. Cyrel® 
EASY EPR2, zemin baskısının mikro taramasına ideal olarak uygun olan pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.

Olağanüstü tutarlılık
Cyrel® EASY EPR2 plakaları, daha ince ayrıntılara izin vermek 
için daha tutarlı ve sabit bir baskı yüzeyi sağlayan yerleşik bir 
düz tepeli noktaya sahiptir. Bu daha yüksek izlenim genişliği 
ve daha iyi tekdüzelik, baskıya hazırlama süresini azaltır ve 
olağanüstü üretim sağlar.

EASY: Yerleşik düz tepeli nokta
Cyrel® EASY EPR2 plakaları, pozlama sürecini kolaylaştıran 
ve nitrojen ihtiyacını ortadan kaldıran yerleşik bir düz tepeli 
noktaya (EASY) sahiptir. Bir solvent iş akışı içinde işlenirler.

Pürüzsüz Yüzey
Cyrel® EASY EPR2 plakaları, yüksek zemin mürekkep aktarım 
yoğunluğu ve düşük nokta kazancı sağlayan zemin mikro-
taraması için ideal olarak uygun olan pürüzsüz bir yüzeye 
sahiptir. EASY EPR2 plakaları, film dahil çok çeşitli baskı altı 
malzemesinde yüksek çözünürlüklü baskı için çok uygundur.

Sağlam UV kararlılığı
Cyrel® EASY EPR2, iyi UV kararlılığı sağlamak için yeniden 
formüle edilmiştir. Ancak herhangi bir fotopolimer plaka gibi, 
kullanım UV içermeyen ışık altında yapılmalıdır.

Mükemmel mürekkep uyumluluğu
Cyrel® EASY EPR2, solvent bazlı mürekkepler, su bazlı 
mürekkepler ve UV mürekkeplerle mükemmel uyumluluk 
sunar.



Teknik Veriler

Mevcut ebatlar Kalınlık Durometre İmaj 
Reprodüksiyon

Minimum 
Pozitif Çizgi 

Genişliği

Minimum İzole 
Edilmiş nokta 

ebadı
Rölyef Ebadı

Cyrel® EASY  
EPR2 45

1,14 mm
(0,045”)

78-80 Sh A
1-98% @ 

190 lpi (75 l/cm)
0,10 mm 
(4 mil)

150 µm
0,60 mm
(0,024”)

Cyrel® EASY  
EPR2 67

1,70 mm
(0,067”)

72-74 Sh A
1-98% @  

190 lpi (75 l/cm)
0,10 mm 
(4 mil)

150 µm
0,70 mm 
(0,028”)

DuPont Advanced Printing, baskı ve ambalaj baskısı endüstrileri için önde gelen teknoloji ve ürünleri bir araya getirmektedir. 
DuPont™ Cyrel® dünyada önde gelen, dijital ve analog  fleksografik plaka işleme sistemlerinden, Cyrel® ekipmanları, Cyrel® round 
silindir baskı plakaları, montaj ve pozlama ekipmanları girmektedir ve yepyeni Cyrel® FAST termal sistemini içermektedir.
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DuPont™ Cyrel® veya diğer DuPont ürünleri hakkında daha 
fazla bilgi için, lütfen web sitemizi ziyaret edin.

http://cyrel.com.tr

