
 
 

 

Ficha de Características Técnicas  

STEINBEIS ClassicWhite 
Novembro 2014 

Januar 2002  

Página 1 de 4 

 

 

01. Produto   

STEINBEIS ClassicWhite, papel multifunção 

 

02. Área de aplicação 

Fotocopiadoras  ·  impressora de páginas (LED, Laser, íman, íon)  ·  impressora Ink-Jet  ·  aparelhos fax  ·   

Pre Printing  

 

03. Estruturação do produto Papel reciclado gráfico de 100% papel usado 

   Matéria-prima   Papéis de jornal e revista antigos, de pasta química e pasta mecânica de gráficas  

     de recolhas pós consumo, de acordo com as determinações do RAL-UZ 14 (Anjo 

     Azul) 

   Revestimento  Caolino e carbonato de cálcio 

   Superfície   Tratada com amido 

   Colagem   Colagem neutra  

   Aditivos   Os aditivos aplicados estão livres de misturas orgânicas de cloro 

     e não levam a formação AOX 

  

04. Variantes do produto 

Disponível em branco e em vários formatos. 

 

05. Símbolo ecológico 

Alemanha  RAL-UZ 14 Anjo Azul   ·     Europeu  Símbolo Ecológico Europeu 

 

 

06. Resistência ao envelhecimento 

O papel é resistente ao envelhecimento e cumpre as indicações da DIN 6738, LDK 24-85. Os papéis com esta 

classificação são considerados resistentes ao envelhecimento expectado, desde que armazenados e 

manuseados com cuidado. 

 

07. Segurança dermatológica e toxicológica 

Análise laboratorial independente atesta que o papel pode ser usado normalmente sem qualquer hesitação. A 

utilização deste papel não constituiu qualquer ameaça ambiental. As características do papel correspondem às 

determinações do “Federal Institute for risk assessment” para as cartolinas e papeis utilizados na indústria 

alimentar.  

 

08. Certificado DIN EN ISO 9001 

O departamento de certificação CERT TÜV atesta, de acordo com o processo CERT TÜV, que a empresa 

Steinbeis Papier GmbH introduziu e utiliza um sistema de controlo de qualidade para a "Produção e venda de 

papel de escritório e impressão”. Através de uma auditoria foi comprovado, que os requisitos da DIN EN ISO 

9001 são cumpridas. 

 

09. Certificado DIN EN ISO 14001 

O departamento de certificação CERT TÜV atesta, de acordo com o processo CERT TÜV, que a empresa 

Steinbeis Papier GmbH introduziu e utiliza um sistema de gestão ambiental para a área de validação 

"Desenvolvimento, produção e venda de papel de escritório e impressão". Através de uma auditoria foi 

comprovado que os requisitos da DIN EN ISO 14001 são cumpridas. 
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10. Logótipo EMAS (Nº de registo DE-S-140-00033) 

O objectivo do EMAS (European Management and Audit Scheme) é promover melhorias ambientais de forma 

continuada. Consiste na adesão voluntária das organizações, resultando no seu comprometimento na evolução 

e melhoria do seu desempenho ambiental. A politica e o programa de gestão ambiental de Steinbeis Papier 

GmbH. KG são validados externamente e de forma independente para confirmar se atingem o estabelecido 

pelo EMAS, regulamento (CE) Nº. 761/2001,  ou seja, a política ambiental, o programa ambiental, o sistema de 

gestão ambiental, a verificação ambiental, o processo de verificação da empresa a nível do ambiente e a 

declaração ambiental correspondem aos requisitos dos regulamentos. A empresa cumpre as condições e está 

registada na “Industrie und Handelskammer Kiel, na Alemanha. (Registo No. DE-S-140-00033).  

 

11. Migração de impurezas  

Conforme estabelecido na norma DIN EN 1281, paragrafo 7, o fabricante de papel assegura, que o controle de 

produção teve em conta a migração das impurezas que poderão causar impacto negativo nas fotocopiadoras. 

 

12. Vapores no processo de fixação térmico 

As emissões causadas pelo aquecimento das impressoras laser são basicamente resultantes de tintas usadas 

na impressão offset e que se mantêm no papel reciclado depois do processo de destintagem. Resultado da 

nova tecnologia de destintagem estas tintas e vapores podem ser reduzidos ao mínimo. O tipo de impressora 

utilizada pode afectar mais as emissões do que o papel. Investigações levadas a cabo pelo “Federal Institute 

for material research and testing” mostram que a qualidade do ar no interior de escritórios cumpre os requisitos 

do sistema de avaliação AbBB. 

 

13. Tintas 

Como tinta não são aplicados corantes azóicos ou pigmentos, que podem separar as aminas mencionadas  na 

directiva 2002/61/CEE ou no TRGS 614. Para além disso, estas tintas não podem possuir misturas de 

mercúrio, chumbo, cádmio ou crómio VI como componentes contínuos. 

    

14. Embalagem 

A embalagem é revestida (Polietileno) e resistente à humidade. Devido ao estipulado pela norma DIN EN 

12281, parágrafo 8.2, o fabricante do papel assegura que teve em conta a reduzida contaminação com 

impurezas do material de embalagem. 

. 

 

15. Risco de fogo  

Inflamação e combustibilidade resultam das fibras vegetais. Apagar com extintores normais. Apagar com 

extintores normais. 

 

16. Eliminação 

O papel pode ser reciclado, incinerado ou depositado em lixeiras. A embalagem é também amiga do ambiente. 

A embalagem da resma, a caixa de cartão e a cinta podem ser incinerados ou depositados na lixeira. 
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17. Recomendação de armazenamento  

Evitar o armazenamento a temperaturas extremas e atmosferas húmidas. O papel não deve ser armazenado 

em ambientes aquecidos, ar condicionado ou exposto ao sol. As propriedades do papel de cópia são 

negativamente afectadas por fontes de calor ou frio. A geada afecta a estrutura e o funcionamento da folha de 

papel! Igualmente, as propriedades do papel de cópia são negativamente afectadas por fontes de calor ou frio. 

 

Devem ser observadas as seguintes condições no armazenamento:  

Temperatura do espaço  mín. 10 °C  até máx. 30 °C  

humidade relativa   mín. 20 %RH até máx. 80 %RH. 

 

 

18. Recomendação de processamento  

O papel deve ser armazenado na sala onde vai ser processado 24 horas antes da sua utilização 24 horas, para 

que possa ocorrer uma adaptação da temperatura. Recomenda-se, a abertura da embalagem apenas no 

momento da utilização. É importante evitar oscilações de temperatura. Papel de cópia é produzido com baixo 

teor de humidade absoluta, possuindo uma humidade relativa de  aprox. 30 %RH.  

 

Devem ser observadas as seguintes condições no processamento:  

Temperatura do espaço  mín. 18 °C  até máx. 24 °C  

humidade relativa   mín. 40 %RH até máx. 60 %RH. 
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19. Indicações de acordo com DIN EN 12281   

STEINBEIS ClassicWhite, papel multifunção 

 

Característica Requisição Processo de verificação Observações Unidade Valores 

Gramagem nominal ± 4 % DIN EN ISO 536 -- g/m²  80 ± 3,2  

Espessura -- DIN EN 20534 -- m 102 ± 6,0 

Humidade 3,8 até 5,6 DIN EN 20287 -- % 5,1 ± 0,4 

Grau de brancura -- ISO 2470 ISO brightness D65 % 70 ± 2,5 

Grau de brancura -- ISO 11475 CIE whiteness D65 

(luz do dia exterior)  
-- 55 ± 2,5 

Opacidade > 85 ISO 2471 Para cópias duplex % > 95 

Escrita possível com 

tinta 
-- DIN 53126 -- -- sim 

Valor pH -- DIN 53124 -- -- > 7  (neutro) 

Resistência superfície -- ISO 3783 A aplicar com óleo com 

viscosidade média e velocidade 

máxima: 2,4 m/s 

m/s > 2,0 

Resistência à 

abrasividade  
 20 mg / 100 

rotações 
DIN 53109 Aplicar com um peso de 500 g mg  20 mg 

Coeficiente de fricção 

estático 
0,4 até 0,6  ISO 15359: 1999 secções 

9.2 e 10.1 
Direcção transversal para 

direcção transversal 
-- 0,5 ± 0,1 

Resistência superficial 10
 8
 a 10 

11 DIN IEC 60093 aplicável com 500 V; 15s num 

eléctrodo base isolado 
 10

 8
 a 10 

11 

Fixação do toner > 0,8 DIN EN 12283 -- -- > 0,8 

Qualidade de corte 95 % < 5            

98 % < 6 

DIN EN 12281 Anexo C -- -- 95 % < 5                                   

98 % < 6 

Arqueamento antes de 

copiar 
MD:  2,00      

CD:  1,25 
ISO 14968  m

-1 MD:  2,00      CD:  

1,25 

Características de 

funcionamento 
-- DIN EN 12281        Anexo 

A; Tabela A.3    
Taxa de acumulação ‰ é cumprida 

Tamanho do formato / 

desvio do formato 
-- DIN EN ISO 20216 Formato DIN   mm A4: 210 x 297  /  ± 2,0                                     

A3: 297 x 420  /  ± 2,0 

Direcção de máquina -- DIN EN 644 Formato DIN   -- A4: Sentido longitudinal                      

A3: Sentido transversal 

 

 

STEINBEIS ClassicWhite cumpre a norma da DIN EN 12281 

 


