Техническа спецификация
UV лак
EL900-100
ENERGY-LAC UV ВИСОК ГЛАНЦ ЛАК ЗА СИТО ПЕЧАТ





Нанасяне чрез сито печат с екстремално висок гланц и отлична естетичност.
Бързо сушене и максимална устойчивост на триене осигуряваща максимална печатемост.
Уникална смес от на смоли и специални добавки

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
o

Viscosity (DIN 4 @ 25 C)
Solids
o
Gloss (Sheen @ 60 on Gloss Art)
Cure Speed
Rub Resistance
Slip Values

95-105 Seconds
98-100%
85-95
Medium-Fast
High
High

EL900-100 е подходящ за печат върху картон, списания и реклами, препоръчва се за хранителни
опаковки ако храната не е в пряк контакт. EL900-100 не е подходящ за директен контакт с храни.
За повече технически характеристики, моля да се консултирате с бюлетина за безопасност.

ППИЛОЖЕНИЕ:
In-Line/Off-line
Minimum Substrate Grammage
Glueable
Foil Blockable
Recommended film weight
EL900-100 is suitable for application via the majority of off-line screen coaters.
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Off-Line
115 gsm
No
No
2-4gsm wet

ОЦНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
EL900-100 е формулирана с цел осигуряване на най-високите нива на блясък, когато се нанася
върху сухо мастило чрез оф-контакт на залетите сита. Този лак е формулирана, за да осигури
отлично ниво на изравняване, с минимум от балони. Препоръчителни размери на сита за печат
на гланц лакове е 140 нишки.
За да се избегне просветляване (драскотина на лака), е важно да се гарантира, че мастилото е
било дадено достатъчно време за всички на разтворител, за да се изпарят. За да се избегне този
проблем, материлите за печат е необходимо да престоят най-малко 24 часа преди лакиране,
както и съхранение на печатни материали да позволят изпаряване на разтворителите.
EL900-100 съдържа силикони, което прави този продукт неподходяща за лепене на фолио.
Версии за лепене на фолио и топъл печат са на разположение.
EL900-100 е формулирана да съхне бързо, като същевременно осигуряват ултра-гладко
покритие, с максимална устойчивост..
СЪХРАНЕНИЕ И УПОТРЕБА:
o
o
UV лака не трябва да бъде излаган дълго време на температури под 5 C или нас 35 C.
Продуктите на Pulse от серията 'Energy-Lac' имат 12 срок на годност ако не са отваряни и
съхранявани в правилите условия. Дата на производството е на етикета.
ОТКАЗ:
Информацията, съдържаща се в този информационен лист за данни за продукта е вярнаот към
най-добрите ни познания към датата на издаване. То е замислено като ръководство за
оптимално използване на продукт и не е предназначен като гаранция или като спецификация.
Информацията се отнася само до съответния продукт и не може да бъде подходяща за
комбинации с други материали или при процеси, различни от тези, които са изрично описани тук.
EL900-100 High Gloss Screen Lacquer:
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