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POLARIS IVORY 
        
          
 
Charakterystyka Produkowany z mas makulaturowych, powlekany dwustronnie powłokami o barwie kości słoniowej z 

wykończeniem jedwabistym matowym.  

Produkowany jest zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 94/62/EC w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych:  
- nie zawiera łącznie więcej niż 100 ppm wagowo metali ciężkich (ołowiu, kadmu, rtęci i chromu 

sześciowartościowego), badanych zgodnie z PN-CR 13695–1 :2003,  

- jest wytwarzany w sposób pozwalający na zmniejszenie obecności substancji szkodliwych i 
niebezpiecznych w odniesieniu do ich występowania w emisjach, popiele lub substancjach 
wymywanych, jeśli opakowania lub odpady opakowaniowe są spalane lub składowane na 
wysypiskach, badanych zgodnie z PN-CR 13695–2:2003,  

jest przydatny do odzysku przez: recykling, odzysk energii, kompostowanie, biodegradację. 
   
Budowa Powłoka zewnętrzna barwiona  

 Powłoka gruntująca barwiona  

  
Warstwa włóknista  
(masa makulaturowa)  
 

 

 Powłoka gruntująca barwiona  

 Powłoka zewnętrzna barwiona  

   
Właściwości  

 
 

 

         Parametr Wartości Tolerancja 

 Gramatura, g/m2 115 130 150 170 200 250 275 300 ±6% 

 Grubość, µm 101 122 135 156 192 245 272 306  

 Objętość właściwa, cm3/g 0,88 0,90 0,90 0,92 0,96 0,98 0,99 1,02 ±6% 

 Nieprzezroczystość, % 94,5 97,0 97,5 98,0 98,5 99,5 99,5 99,5 ±2 

 Szorstkość μm, wg PPS 2,4 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,6 2,8 ±0,6 

 
Wilgotność względna, % 

50 50 50 50 50    ± 5 

      50 50 50 ±7 

    
    

 Parametr Wartość 

 Jasność, % 79 - 83 

 pH większe niż 6 

 
Certyfikaty Produkowany w papierni posiadającej Certyfikat ISO 9001 , ISO 14001 i EMAS. 

Zgodnie z Dyrektywą Rady Unii Europejskiej 89/109/EEC i innymi badaniami jest dopuszczony do 
kontaktu ze środkami spożywczymi. 
Spełnia wymagania normy PN-EN 71-3:1998 Bezpieczeństwo zabawek. Migracja określonych 

pierwiastków. 
 

 
 

Zastosowanie Artystyczne druki i tłoczenia. Reprodukcje dzieł sztuki. 
Wkłady introligatorskie prestiżowych wydań, w szczególności z dużą ilością wielobarwnych ilustracji. 

Okładki, oklejki do okładek, obwoluty, teczki firmowe do akt. 
Druki dekoracyjne, dekoracyjno-reklamowe, artykuły karnawałowe. 
Zaproszenia, dyplomy, wizytówki, karty menu, programy teatralne, kalendarze, plakaty, przywieszki, 
wkładki i ulotki reklamowe, prospekty, foldery, instrukcje, sprawozdania roczne firm i inne wyroby 
wymagające wysokojakościowych dwustronnych wyrobów papierowych.  

 
 
Przetwarzanie 

 
Przydatny do zadrukowywania wszystkimi technikami drukowania: offsetową, typograficzną, 

tłoczenia folią, fleksograficzną, sitową itd. Do zadrukowywania offsetowego zaleca się stosowanie 
rastra o liniaturze do 80 l/cm.  
Przydatny do lakierowania i laminowania.  
Przydatny do wszelkich operacji introligatorskich: krojenia, wykrawania, przegniatania (bigowania), 

złamywania, klejenia, zszywania itp.  

 
 

 


