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Superia ZD  
Nová termálna ofsetová tlačová platňa 
V marci tohto roka predstavila spoločnosť Fujifilm novú ofsetovú termálnu bezprocesnú tlačovú platňu 
pod názvom Superia ZD. Je vhodná pre vyššie náklady a určená je pre použitie  v kombinácii s UV farbami. 
Vyznačuje sa vysokou stabilitou a spoľahlivosťou. Nemá však nahradiť súčasnú platňu PRO-T3.  
Tá sa bude i naďalej vyrábať v Tilburgu, ale od júla 2017 sa dodáva pod názvom Superia ZP.

Superia ZD je štvrtou generáciou bezprocesných 
tlačových platní od Fujifilmu. Pri jej výrobe boli využité tieto 
patentované technológie:

MGZ – znamená novú štruktúru zrnenia platne, ktorá bola 
pridaná k už existujúcej MGV technológii použitej pri PRO-T3 
platni. Zabezpečuje optimálnu rovnováhu farba/ voda v tlači. 
Nová štruktúra platne zvyšuje adhéziu medzi hliníkovým 
povrchom a exponovaným obrazom. Naviac zlepšuje 
výdržnosť platne v tlači.

HDN – aby bolo platňou možné tlačiť aj s použitím UV 
farieb, bol pridaný nový urýchľovač vytvrdzovania platní. 
Výsledkom je, že optická energia dopadajúca na platňu je 
využitá oveľa efektívnejšie ako v prípade PRO-T3 platne. 
Väzby medzi jednotlivými časticami vrstvy sú oveľa silnejšie 
(High density network). Exponovaná časť vrstvy je tak 
odolnejšia voči UV farbám a tlačovej chémii.

s-HDS – (Substrate Enhanced hydrophilic performance) 
novo vyvinutá technológia optimalizuje zadržiavanie 
vody na netlačiacich miestach platne. To zvyšuje odolnosť 
voči tónovaniu, zlepšuje rovnováhu farba/ voda a zvyšuje 
rýchlosť vyvolania platne v tlačovom procese a tým aj znižuje 
makulatúru.

Vďaka týmto technológiám sa platňa vyznačuje:
• Vysokou výdržnosťou v tlači - až 150 000 výtlačkov
• Štandardnou vysokou kvalitou počas celej tlače
• Rozlíšením 1-99 % a možnosťou FM20 rastrovania
• K vyvolaniu nie je potrebný žiadny procesor ani guma
•  Možnosťou tlače s konvenčnými, alebo novou generáciou 

UV farieb, s výdržnosťou v tlači až 50 000 výtlačkov

• Zvýšenou odolnosťou voči poškriabaniu
• Kontrast platne je dostatočný
• Citlivosť platne je 110 až 150 mJ/cm2

•  Latentný obraz má výdržnosť jeden týždeň po expozícii, 
do jedného týždňa od expozície musí byť platňa použitá 
v tlači

•  Vyrábať sa bude vo všetkých štandardných hrúbkach 
(zatiaľ sa dodáva len v hrúbke 0,3 mm)

• Typ laseru - termálny LD 830 nm (800 - 850 nm)
•  Platňa sa vyznačuje veľmi rýchlym nábehom tlače, 

pri použití rôznych typov vlhčiacich roztokov, 
samozrejme, výrobca odporúča svoj typ, pri ktorom je 
nábeh najrýchlejší

Platňa bola úspešne testovaná v mnohých tlačiarňach 
na hárkových tlačových strojoch i rotačkách s veľmi dobrými 
výsledkami aj na Slovensku i v ČR.

Fujifilm v oboch krajinách ponúka bezplatne jeden balík 
platní hrúbky 0,3 mm, v rozmeroch podľa požiadavky 
zákazníka, na otestovanie. 


