SUPPLIES

CHEMIELOZE CTP PAST GOED IN MVO-BELEID

NEDERLOF STAPT OVER OP ECLIPSE-PLATEN
VAN AGFA

Nederlof in Cruquis staat bij zijn klanten bekend om kwaliteit en service. Dus als er dan een nieuwe plaatbelichter moet komen, dan gaat het bedrijf niet over een nacht ijs. De overstap naar chemieloze CTP en
procesloze platen kwam dan ook tot stand na een uitgebreid voorbereidingstraject in nauwe samenwerking
met Wifac. Dat resulteerde in een compleet pakket, inclusief rubberdoeken, inkten en lakken: “Wifac kan
dat allemaal perfect op elkaar afstemmen.”
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AGFA ECLIPSE
De procesvrije Eclipse-platen van Agfa in het assortiment van Wifac zetten een nieuwe standaard
op het vlak van gebruiksgemak. Voor deze platen is geen chemische ontwikkelaar nodig: de onbeichte coating op de plaat wordt via het rubberdoek overgebracht naar de eerste drukvellen,
waarna de plaat gereed is voor productie van de oplage. Eclipse biedt volgens Agfa belangrijke
voordelen:
// Stabiel beeldcontrast, dat zelfs behouden blijft na een week in opslag of na 24 uren blootstelling
aan gewoon binnenlicht.
// Optimale krasbestendigheid, zodat drukkerijen zich geen zorgen hoeven te maken over eventuele beschadigingen aan de drukplaat tijdens het inladen van de plaatbelichter, de opslag, het
transport, of het opspannen op de pers.
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