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PERFECT RULES

Instrucţiuni de montare şi de utilizare

Operaţiile indelungate de biguire, perforare şi tăiere întotdeauna au reprezentat o problemă dificilă de 
rezolvat pentru tipografi mai ales dacă trebuie să existe o corelaţie perfectă între partea tipărită şi 
partea tăiată.
Utilizând benzile Perfect Rules dispuneţi de o metodă prin care eliminaţi fazele ulterioare de 
prelucrare, în condiţiile realizării unui produs finit de calitate ireproşabilă.
Modul de ambalare a benzilor Perfect asigură mânuirea uşoară, ergonomică. Cu acest ambalaj se 
elimină risipa de materiale şi se impiedică derolarea nedorită a benzilor.
Fiecare tip de bandă PERFECT poate fi cu înăţime pentru hârtie sau pentru carton. Fiecare tip poate 
fi cu tăiş central (tip T), variantă cu stabilitate mai mare, sau tăiş la margine (tip L).
Rolele PERFECT există în cinci tipuri:

PERFECT PERF – bandă de perforare cu densitatea perforaţiilor de 8, 12 sau 16 perforaţii /ţol. 
Perforează uşor, permiţând totodată parcurgerea traseului colii fără pericolul ruperii ei. Este 
indicată pentru realizarea cupoanelor detaşabile, de ex. cărţi poştale decupabile de pe un cotor 
comun, cupoane, bilete, timbre.

PERFECT SNAP – bandă de perforare cu mai puţine perforaţii (3, 4, 6) pe ţol, lungimi mai mari de 
tăiere. Este ideal pentru acele tipărituri care necesită o rupere foarte uşoară: carduri, facturi, 
reţete, formulare de comandă, etc.

OFFSET MICROPERF – bandă de perforare cu perforaţii punctiforme, cu 30 sau 40 perforaţii/ţol. 
Destinaţie ca mai sus, cazuri când se urmăreşte vizibilitatea mai redusă, după rupere, a urmei 
de perforaţie.

PERFECT SCORE – bandă de biguire cu tăiş rotunjit. Este ideală pentru suprafeţele cretate, 
acoperite. Este indicată pentru pliante, felicitări, ilustraţii, dosare, broşuri, prospecte, etc.

PERFECT SLIT – bandă de tăiere continua. Tăişul ascuţit asigură o linie fină, clară, continuă, 
exactă. Se recomandă unde este necesară o tăietură sau riţuire.

La cerere specială se pot asigura şi diferite formaţiuni fixe de benzi, montate pe o placă subţire 
de oţel (ochiuri, ferestre de pliante, formaţiuni circulare de decupat, linii curbe, etc.)
Prin tratamentul termic special al lamelor se asigură longevitatea deosebită a tăişului. (Ni s-a 
confirmat şi o valoare de peste 1 milion de coli perforate cu o singură lamă).

Benzile sunt uşor aplicabile. Ele sunt prevăzute cu un strat autoadeziv, ceace permite lipirea lor direct 
pe cilindrul de presiune în orice direcţie.
Modul de aplicare: Se curăţă cilindrul de presiune. 
Se transpune imaginea pe cilindru, stabilindu-se poziţia perforaţiei faţă de imagine, liniile de 
ghidare. 
Se taie cantitatea necesară de bandă, se elimină hârtia protectoare a stratului autocolant, se aplică 
banda pe linia de ghidare.
În vederea măririi suprafeţei de fixare, se acoperă lama cu banda adezivă furnizată.
Se reglează presiunea pentru tipărirea şi perforarea dorită.
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