ТЕХНИЧЕСКИ БЮЛЕТИН

Series 140-5107-100/LV
UV Scratch-off Silver
Новото изтриващо се UV мастило от серия Series 140-5107-100/LV е разработено за постигане на висока производителност,
максимална покривност и лесно изтриване. Мастилото е без солвенти готово за употреба и не изисква допълнителни
добавки.
Основните характеристики са: отличен филм, висока скорот при печат, висока покривност без блокиране. Тези харктеристики са
комбинирани с мекота на изтриването което е не харкатрно за UV съхнещите системи.
Поради голямото разнообразие на субтрати добрите качества на изтриване може да варират. За гарантиране на добра изтриваемост
препоръчваме да се използва лак от серията 590-5107/VD (сито 150.31; енергия за сушене: 300 mJ/cm2).
В случай, че серия 140-5107-100/LV се използва за защитен печат препоръчваме лак праймер от серия 571-116, която съдържа
специални ренгенови блокировки. При печат за декорация може да се използва праймер лак от серия 571-111.
Надпечатването на UV изтриващо се мастило с друго мастило трябва да бъде предварително тествано.

Спрецификация
Разредител
Забавител
Сито
Сушене
Повърхности
Допълнителни процеси

готов за употреба
готов за употреба
150.31 до 120.34 (евентуално двойно печатане, в зависимост от приложението)
400-500 mJ/cm2 (в зависимост от дебелината на слоя)
хартия, картон, поликарбонати, ОРР ламинати, офсет, PVC (твърдо и меко)
щанцоване, рязане, перфориране

Важна информация: Нашите технически съвети независимо дали са изговорени, написани или чрез тестови опити, съответстват на нашите настоящи познания, за да информират за нашите
продукти и тяхното използване. Това не се разбира като гаранция за определени свойства на продуктите, нито за тяхната пригодност за всяко приложение. Затова сте задължени да направите
собствени тестове с нашите доставени продукти, за да потвърдите, че са подходящи за желания процес или цел.
Изборът и тестването на мастилото за специфични приложенията са изключително ваша отговорност. Ако обаче възникнат претенции за отговорност, такива претенции се ограничават до
стойността на доставените от нас стоки и използвани от вас във връзка с всички и всички вреди, които не са причинени умишлено или поради груба
небрежност. (T12 / V1 / 08/2017).

