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(Revestimento cerâmico)

A série PrimeBlade® 700 é a nossa lâmina raspadora com revestimento cerâmico, 
desenvolvida combinando a nossa tecnologia única de retificação de superfície e 
tratamento especial de superfície. Isto melhora a ligação adesiva do revestimento  
e a resistência ao desgaste em comparação aos produtos revestidos existentes.  
Até mesmo pode ser uma alternativa para os usuários de lâminas PrimeBlade®  
900 Nano I, especialmente para impressoras de rotogravura. 

O aço de alta qualidade juntamente com a tecnologia especial de revestimento da 
superfície com partículas cerâmicas produz um atrito muito reduzido de contacto 
do rebaixo da lâmina raspadora, um tempo de vida útil melhorado e uma limpeza 
extraordinariamente profunda. Reduz a fragilidade e o risco de fissura na zona de 
revestimento cerâmico, e diminui o risco de danificar a lâmina devido a impacto 
mecânico. Além disso, devido ao aço refinado e às partículas de cerâmica extrafinas 
utilizadas, reduz a contaminação da tinta que causa um maior desgaste nos cilindros 
cromados.

Vantagens da PrimeBlade Tipo 700: 
• Maior resistência ao desgaste 
• Perfeita para tintas abrasivas 
• Atrito reduzido entre a lâmina e o cilindro 
• Qualidade da impressão otimizada 
• Menos ajustes da lâmina raspadora 
• Problemas de impressão reduzidos na rotogravura, como linhas, estrias e opacidade 
• Desgasta em partículas mais pequenas

Especificações: 
• 0,15 mm – 0,20 mm 
• Linearidade: 1,0 mm/3000 mm 
• Dureza: 850 – 900 HV (apenas a superfície revestida) 
• Diferentes perfis de arestas da lâmina

 

SOBRE A PRIMEBLADE
A PrimeBlade Sweden AB é um fabricante e fornecedor global de lâminas raspadoras para 
impressoras flexo, de rotogravura e offset, e aplicações de revestimento. Juntamente com o 
nosso fornecedor de matéria-prima sueca e os usuários finais, as nossas lâminas raspadoras 
são produzidas para melhorar a qualidade da produção, a duração da lâmina e aumentar a 
velocidade da máquina. A demanda dos setores de impressão, revestimento e embalagem 
está em constante crescimento e então surgiu a necessidade de otimizar a duração das 
lâminas e obter uma qualidade mais elevada e mais consistente. Para responder a essas 
exigências, foi desenvolvida a série 700.
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