
Canson Infinity® ARCHES® BFK Rives® White 310 

g/m² - Mate

BFK Rives® Branco é um papel 100% algodão com um grão suave perfeitamente 

equilibrado que realça os detalhes em cada imagem. Esta base de papel para gravura é 

fabricada em uma máquina tradicional de forma redonda na fábrica de papel ARCHES®, 

um dos mais antigos fabricantes de papel da França. Como resultado do uso de 100% 

algodão e do processo de fabricação consagrado pelo tempo, o papel tem um toque 

muito macio e flexível. O papel tem um tom branco natural e é totalmente isento de 

agentes branqueadores ópticos (OBAs).

A camada exclusiva de recepção de jacto de tinta produz impressões com excelente 

reprodução de cores, pretos profundos e brancos naturais, oferecendo aos fotógrafos, 

artistas e impressores a oportunidade de criar imagens com uma gama tonal excelente, 

destaques e meios-tons excelentes.

ARCHES® 88 é um papel para gravura de prestígio e oferece aos artistas, impressores e 

fotógrafos a capacidade de criar impressões digitais de belas artes em um autêntico papel 

ARCHES®  para trabalhos de edição limitada e aberta.



Especificações técnicas

Para ARCHES® BFK Rives® White

Peso (g/m²) 310

Espessura (um) 505

Superfície Textura aveludada

Acabamento Mate

Composição 100% algodão

Brancura CIE 85,32

Opacidade ISO 2471 98,50

Reserva alcalina Sím

Sem ácido Sim

Branqueadores óticos Sem

Tempo de secagem Imediata

Resistência à água Alta

Outra(s) informação(ões) - Feito sob medida: a mais antiga e 

delicada técnica de fabricação de papel

- Compatível com tintas pigmentadas e 

para tingidura.



Referências e formatos

Para ARCHES® BFK Rives® White

Référencia Formato Contenido

C400110667 A4 10 Folhas

C400110668 A4 25 Folhas

C400110670 A3 25 Folhas

C400110671 A3+ 25 Folhas

C400110672 A2 25 Folhas

C400110674 0.432 x 15,24m 1 Rolo - Centro 7,62 cm

C400110675 0,432 x 3,05m 1 Rolo - Centro 7,62 cm

C400110676 0,610 x 15,24m 1 Rolo - Centro 7,62 cm

C400110677 0,914 x 15,24m 1 Rolo - Centro 7,62 cm

C400110678 1,118 x 15,24m 1 Rolo - Centro 7,62 cm



Testemunhos

Para ARCHES® BFK Rives® White


