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Trademarks 
Heidelberg, the Heidelberg logotype and Saphira are reg istered trade-
marks of Heidelberger Druckmaschinen AG in the U.S. and other coun-
tries. All other trademarks are property of their respective owners.
Subject to technical modifications and other changes. La
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Saphira

– 
80x 

Cho chất lượng in tốt. Cao su Heidelberg Saphira 80x 
đã được cẩn thận lựa chọn và phát triển dành cho in 
ấn thông thường, với 4 lớp chịu lực phù hợp cho máy 
in Heidelberg.

Cao su Heidelberg Saphira 80x có độ nhám bề mặt vừa 
phải nên có khả năng truyền mực tốt không bị hiện 
tượng bóng ma. Công nghệ tạo lớp chịu lực 
microcellular có độ đàn hồi tốt và chịu áp lực in tốt, tối 
ưu hóa khả năng chịu va đập, tuổi thọ cao. Lớp vải cũng 
có khả năng chịu hóa chất in ấn tốt.

Cao su đóng vai trò quan trọng trong chất lượng bài in : 
khả năng truyền mực từ kẽm lên bề mặt bài in. kết hợp 
với khả năng tương thích với mực in, dung dịch nước 
máng, … là các yếu tố quan trọng cho bài in. Để bảo 
đảm chất lượng tốt nhất cho bài in, Heidelberg đã cho 
ra loại cao su chất lượng phù hợp với yêu cầu máy in 
offset tờ rời đó chính là cao su Heidelberg Saphira 80x

Cao su Heidelberg Saphira 80x phù hợp nhất cho 
máy in Heidelberg cũng như là lựa chọn tuyệt vời cho 
các máy in offset tờ rời khác. Cao su Heidelberg 
Saphira 80x chỉ được bán bởi các nhà phân phối 
chính thức của Heidelberg



Heidelberg Australia
Tel: 1300 135 135 
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Heidelberg Malaysia
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Heidelberg Taiwan
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Heidelberg China
Tel: 800 830 8118 

Heidelberg Japan
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Tel: +63 2 857 5188

Heidelberg Thailand
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Heidelberg Hong Kong
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Order information. Saphira Consumables are only 

available through Heidelberg sales channels. For a  

list of Saphira products available in your country,  

please contact your local Heidelberg representative, 

or visit: www.heidelberg.com/saphira.

Sản phẩm chính hãng của Heidelberg. Sản phẩm Saphira hoàn toàn thích 
hợp cho hệ thống in ấn của bạn – Luôn bảo đảm chất lượng in ấn.

Lợi ích :
Chất lượng Heidelberg•

Bề mặt nhám nhẹ•

Khả năng chịu nén cao•

Bền bỉ•

Thiết kế linh hoạt phù hợp với nhiều ứng dụng•

Độ đàn hồi tốt•

Thông số kỹ thuật Saphira 80x

Mô tả

Màu sắc Xanh lá

Độ dày tiêu chuẩn (ISO 12636) 1.95 mm

Số lớp 4 lớp

Thành phần lớp bề mặt NBR, đã được làm nhẵn

Độ dày lớp bề mặt, nhỏ nhất 0.3 mm

Khả năng chịu nén tiêu chuẩn (ISO 12636) 9.0% @ 1060 kPa & 10.3% @ 2060 kPa 
(1 kPa = 1 N/m2)

Độ bền kéo, nhỏ nhất (ISO 12636) > 71 N/mm

Độ giãn , tối đã (ISO 12636) 1.4% stretch @ 20 N/mm

Độ cứng điểm tiêu chuẩn (DIN 53505) 65 shore A

Độ cứng tổng thể tiêu chuẩn (DIN 53505) 79 shore A

Độ nhám bề mặt Đã được xử lý nhẵn

Comments: General purpose 4 ply single closed cell compressible blanket with enhanced compressibility for fast release.
Important note: Blankets supplied for HD presses are in accordance with HD specification and barring *where applicable.
Recommended application: Carton and paper.
Recommended wash: Saphira BR60/ Saphira WH23/ Saphira Blanket Cleaner.

Cross section Surface profile




