
Canson Infinity® Platine Fibre Rag 310 g/m² - Cetim

Canson
®

 Infinity Platine Fibre Rag é a combinação premiada de papel 100% algodão, o 

Platinum original da Canson,fornecido por muitos anos como Platine e Platinum 

fotográficos no mercado. Possui revestimento microporoso, fazendo com que o papel 

tradicional escuro agora disponíveis para a sua impressão digital. 

Platine Fibre Rag esta configurado nos padrões de documentos digitais provendo a 

estética e a sensação do original papel de Fibra F-Type Baryta, com uma certa tonalidade 

branca pura, sem o uso de branqueadores ópticos que são conhecidos por afetar a 

longevidade das imagens produzidas digitalmente. 

Platine Fibre Rag fornece Dmax extremamente elevado em excepcionais tons cinza 

tornam o produto de mais escolhido para os trabalhos mais criteriosos em preto e branco, 

bem como impressões fotográficas coloridas. 



Especificações técnicas

Para Platine Fibre Rag

Peso (g/m²) 310

Espessura (um) 395

Superfície Suave

Acabamento Cetim

Composição 100% algodão

Brancura CIE 89,12

Opacidade ISO 2471 99,30

Reserva alcalina Sím

Sem ácido Sim

Branqueadores óticos Sem

Tempo de secagem Imediata

Resistência à água Alta



Outra(s) informação(ões) - Desenvolvido para atender os 

requisitos de longevidade de museus e 

galerias e respeitar o padrão ISSO 

9706

- Compatível com pigmentos e tintas 

corantes



Referências e formatos

Para Platine Fibre Rag

Référencia Formato Contenido

C206211035 A4 10 Folhas

C206211036 A4 25 Folhas

C206211037 A3 25 Folhas

C206211038 A3+ 25 Folhas

C206211039 A2 25 Folhas

C206211030 8.5" x 11" 10 Folhas*

C206211031 8.5" x 11" 25 Folhas*

C206211032 11" x 17" 25 Folhas*

C206211038 13" x 19" 25 Folhas*

C206211034 17" x 22" 25 Folhas*

C206212010 0,432 x 15,24m

17" x 50'

1 Rolo - Centro 7,62 cm

C206212012 0,610 x 15,24m

24" x 50'

1 Rolo - Centro 7,62 cm

C206212013 0,914 x 15,24m

36" x 50'

1 Rolo - Centro 7,62 cm



C206212014 1,118 x 15,24m

44" x 50'

1 Rolo - Centro 7,62 cm

C200006562 1,524 x 15,24m

60" x 50'

1 Rolo - Centro 7,62 cm

* US/America



Testemunhos

Para Platine Fibre Rag
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Les Walkling
O papel Canson® Infinity Platine 

Fibre Rag é de longe o meu favorito. 

Na verdade, não posso imaginar que 

exista um papel melhor e mais 

resistente em qualquer outra parte do 

universo. Não há palavras para 

expressar plenamente o 

extraordinário sucesso das minhas 

imagens desde que têm sido 

impressas no Platine Fibre Rag. A 

sua base luxuosa, sólida e ao mesmo 

tempo maleável, proporciona uma 

superfície tão delicada que as minhas 

imagens parecem simplesmente 

escapar. O elogio mais comum que 

as minhas cópias no Platine recebem 

é "De onde vem a luz?". Dir-se-ia que 

a luz irradia a partir do interior do 

próprio papel. Esse efeito brilhante é 

tão forte e onipresente que somos 

desculpados por virar a obra "à 

procura das pilhas". A profundidade, 

a presença, a luminosidade e a 

dimensionalidade do Platine Fibre 

Rag, assim como a sua riqueza 

pictórica, transformam as minhas 

fotografias, perante os meus olhos, 



em obras notáveis que capturam os 

corações e os espíritos. Se "ver é 

acreditar", então com o Platine Fibre 

Rag eu realmente "vi a luz". Sem 

esse papel, ainda estaria tirando 

fotografias satisfatórias e 

enternecedoras, mas impresso em 

Platine Fibre Rag o meu trabalho 

torna-se uma "união celeste".


