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REFLECTA® DRY 5070
Farby do offsetu bezwodnego

Nowa generacja farb skalowych HIT (Highly Improved Technology) oferowana przez hubergroup jest
wytwarzana w zoptymalizowanych warunkach procesu produkcyjnego. Specjalnie dobrane sk adniki
recepturowe s precyzyjnie dopasowane do poszczególnych etapów technologicznych. Zarówno rodek
zwilaj cy, jak i warunki dyspergowania s dobrane w sposób umoliwiaj cy ca kowite i sta e zwilenie
cz steczek pigmentów. Proces ten umoliwia fakt, e sk adniki spoiw s za kadym razem starannie
dopasowane do specyfiki zastosowanego pigmentu. Dziki tej nowej, zoptymalizowanej technologii produkcji
nast pi o znaczne poprawienie charakterystyki drukownoci farb. Wzrost poziomu jakoci wyraa si przede
wszystkim zwikszon intensywnoci barw, lepszym po yskiem, wysz odpornoci na cieranie, lepszymi
w aciwociami reologicznymi, wiksz tolerancj na rodek zwilaj cy, stabilnoci podczas druku z duymi
prdkociami i podczas dalszej obróbki.
Technologia HIT gwarantuje wysokie bezpieczestwo produkcji i wysok jako produktu finalnego.
®

Farby skalowe REFLECTA DRY 5070 zostay specjalnie opracowane do offsetu bezwodnego.
®

REFLECTA DRY 5070
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F – nie zasychaj na wa kach i w ka amarzu

Wymienione powyej farby s farbami gotowymi. Natomiast wszelkie kolory specjalne s produkowane na
bazie tego samego systemu spoiw na wczeniejsze zamówienie.
Wa ciwo ci specjalne
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Normalna ci gliwo
Kompaktowa konsystencja
Wysoka ostro punktu rastrowego
Natychmiastowe schnicie oksydacyjne
rednia prdko wsi kania w pod oe
Wysoki po ysk
Dobra odporno na cieranie
Nie zasychaj na wa kach i w ka amarzu
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Zastosowanie
®

Farby skalowe REFLECTA DRY 5070 zalecane s do drukowania na pod oach powlekanych, odpornych
na wyrywanie w ókien, co zapewnia najwyszy kontrast druku i niski przyrost punktu rastrowego. Zalecamy
stosowanie farb, bez adnych rodków pomocniczych.
Aby zapobiec ewentualnemu wzrostowi temperatury podczas druku, mog cego powodowa tonowanie,
zalecamy stosowanie kondycjonowania - sch adzania wa ków. Jeszcze lepsze efekty przynosi bezdotykowe
sch adzanie p yt drukowych.
Farb tego typu nie produkuje si w wersji ze zredukowan ci gliwoci , ze wzgldu na niebezpieczestwo
wyst pienia tonowania farby.
rodki pomocnicze
rodki pomocnicze naley stosowa tylko w wyj tkowych sytuacjach, aby dostosowa farby skalowe do
specyficznych warunków technologicznych.
Do redukcji ci gliwoci farby zaleca si past THIXOPRINT 10 T 0256 w iloci max. do 3%, a do
rozjaniania, ewentualnie os abiania farb dodatek bieli transparentnej LASURWEISS 50 0840/21.
Zjawisku tonowania mona zapobiec dodaj c do farb max. 2% dodatku ANTITON 52 0310.

Obowizkowe oznaczenia ostrzegawcze
Zgodnie z przepisami o substancjach niebezpiecznych - nie s wymagane
Zgodnie z przepisami p-po. - nie s wymagane
Pozosta e informacje zawiera karta charakterystyki preparatu
Opakowania
Puszka o poj. 1,0 kg pakowana próniowo
Puszka o poj. 2,5 kg pakowana próniowo

Dalsze informacje i porady mona uzyska pod internetowym adresem: ww.mhp.com.pl
Niniejsza informacja techniczna odpowiada aktualnemu stanowi naszej wiedzy w tym temacie i spe nia tylko funkcj informacyjn i
doradcz . Z tego wzgldu nie moe by podstaw do roszcze prawnych. Zastrzeone s zmiany wynikaj ce z postpu technicznego.

