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Saphira 
Cao su Saphira 121 

Hiệu năng cao, hao phí thấp 
Cao su Saphira 121 rất bền, đa dụng, có thể in nhiều loại giấy với độ dày 
khác nhau. Cấu tạo độc đáo giúp tăng độ bền cho tấm cao su. Độ giãn 
thấp không làm biến dạng bài in, lớp chịu nén tốt giúp chồng màu dễ dàng. 

Đặc điểm 
• Lớp chịu nén cải tiến
• Lớp bề mặt truyền mực tốt
• Lớp đế dày
• Lớp bề mặt chịu được nhiều loại mực

Lợi ích 
• Bù lực ép in
• Tối ưu hóa lực ép, cho bài in độ tương phản tốt và 

đúng độ dày lớp mực
• Độ dày đều khắp trên tấm cao su vì thế khả năng truyền mực 
của cao su rất tốt

• Cao su chất lượng cao thích hợp cho các đơn hàng dài và khó
• Khả năng chịu nén tốt

Thông số kỹ thuật 

Màu: Xanh da trời

Bề mặt: Nhám 
Độ dày: 4 lớp, dày 1,96mm 
Tính chất bền mặt: kháng dung môi 
Độ cứng : 4 lớp  76° Shore A 
Khả năng chịu nén: 
• 4 lớp nén 0,15mm tại 1060 kpa

• 4 lớp nén 0,20mm tại 2060 kpa
Độ giãn: 4 lớp 0,9% at 10 N/mm 
Độ bền kéo : 4 lớp  95/N/mm 
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Trademarks 
Heidelberg, the Heidelberg logotype and Saphira are registered 
trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG in  the  US 
and other countries. All other trademarks are property of their 
respective owners. 
Subject to technical modifications and other changes. 
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