FARBY I PRODUKTY DO SITODRUKU ROTACYJNEGO

Farby białe do sitodruku

Lakiery grubowarstwowe

UVivid Rotary RN034

UVivid RN622

Combination Screen White

Rotary Screen Tactile Varnish

Rotary RN034 Combination Screen White jest białą
farbą bazową używaną do kombinowanego druku
etykiet (sito/flexo).

UVivid CN622
Flat-bed Screen Tactile Varnish
Lakiery grubowarstwowe do nadruków grubopowłokowych.

Dzięki specjalnej formule można na nią nanosić nadruki
farbami Flexo JD bez używania jakichkolwiek dodatków.
Reologia zoptymalizowana pod kątem wszystkich
typowych systemów sitodruku rotacyjnego
Przyczepność do szerokiego wachlarza powszechnie
stosowanych podłoży

Dobra elastyczność
Doskonałe odtwarzanie szczegółów w grubopowłokowych
systemach sitodrukowych
Do nadruków alfabetem Brailla i nadruków dotykowych
Możliwość mieszania obu lakierów

Doskonałe krycie
Wysoki połysk
Zalecenia dotyczące unikania zanieczyszczeń
silikonowych i zapobiegania im w kombinowanych
systemach
sitodrukowych znajdują się w specjalnej karcie informacyjnej
produktu i w dokumencie „Wskazówki i zalecenia”.

Produkty dla przygotowalni
Bogata oferta produktów przygotowawczych
do sitodruku arkuszowego:
Emulsje
Filmy kapilarne

UVivid Rotary RN752
Opaque Screen White
Rotary RN752 Opaque White jest silnie kryjącą białą farbą
do sitodruku rotacyjnego, mogącą służyć zarówno jako
warstwa bazowa, jak i do nanoszenia białych nadruków.
Szybkie utwardzanie umożliwiające produkcję z dużą
wydajnością
Dobra odporność na pasteryzację
Przyczepność do szerokiego wachlarza powszechnie
stosowanych podłoży
Doskonałe krycie
Wysoki połysk
Zalecenia dotyczące użycia w połączeniu z innymi
technologiami drukarskimi można otrzymać w
lokalnym przedstawicielstwie Fujifilm.

Wypełniacze
Produkty do przygotowania sita, odwarstwiania
emulsji i usuwania resztek farby
Środki do czyszczenia sit
Gumy raklowe
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy skontaktować
się z lokalnym przedstawicielem Fujifilm.

System farb ścieralnych
Rodzina rozpuszczalnikowych farb sitodrukowych
i ścieralnych lakierów fleksograficznych UV do
drukowania zdrapek i biletów.
Doskonała „siła ukrywająca” i krycie
Zmienna ścieralność, dopasowana do zastosowania
Szybkie wysychanie
W celu uzyskania dalszych informacji 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

