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CONQUEROR CX22 
Conqueror CX22 maakt deel uit van het zeer uitgebreide Conqueror assortiment. Het houtvrije papier 
is superglad en vormt de ideale basis voor een scherpe weergave van details. De lijn bestaat in totaal 
uit zes kleuren en is ook in zes verschillende gramgewichten verkrijgbaar. Er kan worden gekozen uit 
papier met en zonder modern lijnwatermerk.  
 
 
UNIEKE EIGENSCHAPPEN 
▪ Representatieve enveloppen allen 120 grs voorzien van een rechte klep met striplocksluiting. 
▪ Enveloppen in de kleuren diamant, wit en hagelwit zijn afgestemd op wensen Nederlandse markt.  
▪ 90-100 grs papier verkrijgbaar met Conqueror lijnwatermerk. 
▪ Zeer uitgebreid assortiment in zes tinten en diverse gramgewichten.  
▪ Er is ook een Recycled versie verkrijgbaar waarbij gekozen kan worden uit 25% of 100% recyclede 
pulp. De recyclede pulp bestaat uit post-consumer waste.  
▪ Conqueror is wereldwijd bekend en verkrijgbaar in 120 verschillende landen. 
▪ Alle papieren uit het Conqueror CX22 assortiment tot en met 160 g/m2  zijn gegarandeerd voor laser- 
en inkjetprinters. 
 
 

TOEPASSINGEN 
Huisstijlen, jaarverslagen, catalogi, brochures, presentatiemateriaal, mailings en wenskaarten.   
 
 
SAMENSTELLING & CERTIFICATEN 
▪ FSC Mixed Sources gecertificeerd. (CU-COC-803187) Labelgebruik: FSC Mixed Sources: MS_3 
Factuurvermelding: FSC Mixed Credit. 
▪ ECF (Elementair Chloorvrij) geproduceerde pulp. 
▪ ISO 9706 (archiefnormering) muv de tint gebroken wit. 
▪ ISO 14001 (milieumanagement). 
▪ ISO 9002:2000 (kwaliteitsmanagement) 
 
 
OVERIGE INFORMATIE  
Het Conqueror CX22 is geschikt voor de volgende druk- en afwerkingstechnieken: offset, blindpregen, 
stansen, lithografie, zeefdruk en foliedruk. Tevens is het tot 160 g/m2 gegarandeerd voor inkjet- en 
lasertoepassingen.  
Voor een optimaal drukresultaat wordt een raster van 133 -150 lijnen per inch / 54 -60 lijnen per cm 
aanbevolen. Fijnere rasters, tot 200 lijnen per inch / 80 lijnen per cm, geven eveneens een prima 
resultaat op voorwaarde dat een te zware inktbezetting wordt vermeden. Om het drogen van de inkt te 
versnellen bij het drukken van zware vierkleuren litho's, kan het gebruik van de UnderColorRemoval-
techniek nuttig zijn. 
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FORMATEN & GEWICHTEN 
 
diamant   90 gr wm 100 gr wm 100 gr zwm 120 gr zwm 160 gr 250 gr 320 gr 

45x64 LL • • •     
70x100  LL    • • • • 

 
wit  90 gr wm 100 gr wm 100 gr zwm 120 gr zwm 160 gr 250 gr 320 gr 

45x64 LL  • •     
70x100  LL    • • • • 

 
hagelwit  90 gr wm 100 gr wm 100 gr zwm 120 gr zwm 160 gr 250 gr 320 gr 

45x64 LL  • •     
70x100  LL    • • • • 

 
ivoorwit  90 gr wm 100 gr wm 100 gr zwm 120 gr zwm 160 gr 250 gr 320 gr 

45x64 LL  • •     
70x100  LL    • • • • 

 
gebroken wit  90 gr wm 100 gr wm 100 gr zwm 120 gr zwm 160 gr 250 gr 320 gr 

45x64 LL  • •     
70x100  LL    • • • • 

 
aquamarijn  90 gr wm 100 gr wm 100 gr zwm 120 gr zwm 160 gr 250 gr 320 gr 

45x64 LL  • •     
70x100  LL       • 
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ENVELOPPEN 120 GRAMS  
 
diamant  ZV VL vensterstand venstergrootte 

110x220 strip   •    

156x220 strip • • 20 mm van links, 50 mm van boven 40x110 mm 

162x229 strip •    

229x324 strip akte  • • 20 mm van links, 60 mm van boven 40x110 mm 

 
hagelwit ZV VL vensterstand venstergrootte 

110x220 strip   •    

156x220 strip • • 20 mm van links, 50 mm van boven 40x110 mm 

162x229 strip •    

229x324 strip akte  • • 20 mm van links, 60 mm van boven 40x110 mm 

 
wit ZV VL vensterstand venstergrootte 

110x220 strip   •    

156x220 strip • • 20 mm van links, 50 mm van boven 40x110 mm 

162x229 strip •    

229x324 strip akte  • • 20 mm van links, 60 mm van boven 40x110 mm 

 
gebroken wit ZV VL vensterstand 

110x220 strip   •   

 
ivoorwit ZV VL vensterstand 

110x220 strip   •   

162x229 strip •   

 
aquamarijn ZV VL vensterstand 

110x220 strip   •   

 
Bij het meten van de vensterstand wordt ervan uitgegaan dat de klep zich aan de bovenzijde van de 
envelop bevindt.  
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TECHNISCHE GEGEVENS* 
 
Gr. gewicht Opaciteit Dikte Opdikking Witheid** RV Ruwheid 

iso 536    CIE TAPPI T502 ISO 2494 
g/m2 % µm   % Ml/min 

90 90 108 1.20 160 35-55 50 

100 93 120 1.20 160 35-55 50 

120 94 137 1.14 160 35-55 50 

160 95 180 1.12 160 35-55 50 

250 -- 270 1.08 160 40-60 50 

320 -- 345 1.08 160 40-60 60 

 
* waarden opaciteit en witheid op basis van de tint diamant.  
** CIE waarde hagelwit:146, CIE waarde wit: 104, CIE waarde diamant recycled 145, CIE waarde hagelwit recycled: 137 
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