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FIŞA TEHNICĂ  

ROLE COPIATOR 

 

 

 
 CARACTERISTICI HARTIE DNS PERFORMANCE                

-  GRAMAJ - 80 g/m2,  

- GROSIME - 98±4% mm/1000 

- OPACITATE – min 90% 

- GRAD ALB – 145 

- UMIDITATE – 5% 

-  Se admit si alte gramaje. 

 FORMATUL HARTIEI 

-  in rola cu latimile de 297, 420, 594, 610 ,841, 914 mm cu lungimea de 175m 

derulata pe tub de carton, cu diametrul interior de 76mm  

-  Hârtia in rola se livrează ambalata individual sau cate doua. 

AMBALARE 

- Rolele se ambalează individual sau cate doua, in folie pvc apoi in cutie de carton  

- Rolele se aşează in picioare pe paleţi, protejaţi cu folie de polietilenă. 

-  

 MARCARE               

- Prin etichetare pe capacul cutiei şi pe partea laterală a paleţilor; 

-   

 SECURITATE, TOXICITATE, MEDIU  

-  Hartia este incleiata in mediu neutru; 

-  Hârtia nu pune în pericol viaţa şi sănătatea;  

-  Nu produce un impact negativ asupra mediului; 

-  Este un produs biodegradabil. 

 

 TERMEN DE GARANTIE 

  -   Pentru caracteristicile fizico-mecanice, este de 18 luni  
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