FARBYDO SHRINK SLEEVE

\

UVivid Flexo JDSW
Sleeve Whites
Farby Flexo JDSW Sleeve Whites spełniają wysokie
wymagania występujące na liniach obróbki i nakładania
materiałów termokurczliwych. Produkty te zostały
opracowane we współpracy z partnerami korzystającymi
z takich materiałów, tak by uzyskać optymalny poślizg
i trwałość, wymagane na nowoczesnych liniach
technologicznych.

Główne zalety:
Doskonałe krycie
Wysoka śliskość
Doskonała odporność na zadrapanie i ścieranie
Szybkie utwardzanie
Termokurczliwość do 75%
Doskonała przyczepność do podłoży syntetycznych

Zalecenia dotyczące drukowania:
Wałek aniloksowy: Typowe pojemności 5 – 12 cm³/m².
Noże raklowe:
Można stosować zarówno system noży
raklowych z odwrotnym kątem,
jak i komorą raklową
Prędkość druku: Do 120 m/min.
Moc lamp:
160 W/cm (400 W/cal), moc 100%.

Farby JDSW Sleeve Whites zawierają dodatki zwiększające
poślizg i dlatego poznaczone są tylko do zadruku
rewersowego.
Poślizg zależy od gramatury warstwy farby i warunków
utwardzania,
zazwyczaj
możliwe
jest
osiągnięcia
współczynnika poślizgu statycznego równego 0,15.
Wartości poślizgu mierzy się przy użyciu próbnika z równią
pochyłą lub mechanicznego próbnika tarcia, w konfiguracji ze
stykającymi się ze sobą nadrukami.
Względne utwardzenie można określić badając odporność na
rozpuszczalnik przy użyciu MEK. Dla uniknięcia problemów z
nakładaniem i obkurczaniem etykiet podczas ich obróbki
ważne jest upewnienie się, że farby są całkowicie
utwardzone.
W celu uzyskania dalszych informacji o produkcie właściwym
do danego zastosowania prosimy skontaktować się z
lokalnym przedstawicielem Fujifilm.

Informacje i zalecenia znajdujące się w niniejszej Karcie Informacyjnej Produktu, a także porady techniczne przekazane przez naszych przedstawicieli, zarówno ustnie, jak i na
piśmie, odzwierciedlają naszą obecną wiedzę i uważamy je za rzetelne. Tym niemniej nie udzielamy na nie żadnej gwarancji dokładności, gdyż nie jesteśmy w stanie przewidzieć
wszystkich możliwych zastosowań naszych produktów oraz dlatego, że metody produkcji, materiały używane do druku i inne materiały podlegają zmianom. Z tego samego
powodu nasze produkty
są sprzedawane bez gwarancji i pod warunkiem, że użytkownicy przeprowadzą własne próby w celu sprawdzenia, czy spełnią one ich konkretne
wymagania. Na skutek naszej polityki ciągłego doskonalenia produktów niektóre informacje znajdujące się w tej Karcie Informacyjnej Produktu mogą być nieaktualne i dlatego
prosimy użytkowników, aby kierowali się najnowszymi zaleceniami.

Prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Fujifilm lub wejść na stronę fujifilmsericol.com.pl
Dalsze informacje:
www
www.fujifilmsericol.com.pl
tel:

+48 22 868 63 22

e-mail:

fspl.sprzedaz@fujifilm.com

