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Descrição

Description
n
Papel reproggráfico alcalino.
High quality allkaline woodfree paper.

Principais Usos
Main Uses

Pra ser usado
o em copiadoras e impressoras laser e jato de tinta.
For copiers, lasser and jet printers.

Gramatura / Grammage

No
orma Ref.
SStandard

Unidade
Unit

75
N

T

Gramaturaa / Grammage

ISO 536

g/m²

75,0

± 3,0

Espessura / Thickness

ISO 534

micra

97,0

± 5,0

Opacidadee / Opacity

ISO 2471

%

‐‐‐

≥ 87,0

Brancura C
CIE / CIE Whiteness

ISSO 11475

nº

160

±3

ISO 2470

%

111,0

±3

ISSO 8791/2

ml/min

200

± 70,0

Alvura ISO
O / ISO Brightness
Aspereza B
Bendtsen / Bendtsen Ro
oughness

N = Nominal

T = Tolerânciaa / Tolerance

Norma Ref = Norm
ma de referência

Standard = Re
eference method

• Unidade de fabricação / Mill: LIMEEIRA
O 187). Tolerâncias: baseeadas em 95% do intervallo de confiança, aplicadas para média da resma. Para
P
verificação, a média deve ser calculada em 5 medições de amostras esscolhidas
• Condiçõees de ensaios: 23°C / 50% UR (de acordo com a ISO
aleatoriam
mente na resma. Deverá eestar dentro do limite esp
pecificado ao menos 19 daas 20 resmas analisadas.// Test climate conditions: 23°C / 50% RG (according
g to ISO 187). Tolerances:: based upon 95% confidence limits, apply to ream average. In
be based on 5 single measurements randomly samp
pled within the ream. Thesse averages will be for at least 19 of 20 reams with
hin the specification limitss.
order to verrify, ream average shall b
• Reservam
mo‐nos o direito a alteraçções / We reserve the righ
ht of changing.
• Para apliccações diferentes das citaadas acima, entrar em co
ontato com a Suzano. / Fo
or applications other than
n those mentioned above, contact Suzano.
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