ALFA 3300
Genel Amaçlı Hazne Suyu
ALFA 3300 kurulumunda ve kullanımda zorluk çekilmeyecek bir hazne suyudur. Çok renkli, yüksek hızlı ofset baskı makinelerindeki değişik nemlendirme sistemlerinin hepsine uyum sağlayabilecek özelliklere sahiptir.

Avantajlar:

• Uçuculuk özelliği olmadığı için uzun süre etkili kalır.
• Hazne suyu, alkol, mürekkep tüketiminde önemli bir düşüş gözlenir.
• Kontrol edilebilir, izlenebilir, kaliteli bir baskı yapılmasını sağlar.
• Sistemde rahatlama ve kazanç gözlenir.
• Makineleri korur ve kullanım süresini arttırır.
• Su sisteminin kalıcı hasar görmesini ve korozyonu engeller.
• Uçuculuk çok düşüktür.
• Yüksek temizleme gücüne sahiptir.
• Formülünde koruyucular içerir.
• Her türlü mürekkep ile uyum sağlar sorunsuz çalışabilir.
• Makinede kullanılan her cins kalıp ile uyumlu çalışır, zarar vermez.

Kullanım Şekli:
Ambalaj:
10kg.

30kg.

200kg.

1000kg.

• Matbaa Suyuna karıştırılan hazne suyu oranı %3-4 aralığındadır.
• Kullanım suyuna bağlı olarak 4,8-5,2 aralığında ph dengesi sağlanır.
• Kullanılan alkol oranı %5-8 aralığındadır. (%5’den fazlasını önermiyoruz)
• Yumuşak sularda Nova Sertlik Düzenleyici ile uygulanır.

TURKUAZ HS
Ticari Web Alkolsüz Hazne Suyu
Web, Ticari Web, Yarı ticari Web ve Continous Form Baskı Makineleri için üretilmiştir. İhtiyaca ve
şartlarınıza uygun olarak çok düşük (%0 IPA) alkol kullanım oranları ile oldukça iddialı ve ekonomik bir üründür.

Avantajlar:

• Uçuculuk özelliği olmadığı için uzun süre etkili kalır.
• Genel malzeme tüketiminde önemli bir düşüş sağlar.
• Mürekkep-su seviyesinde mükemmel denge sağlanır.
• Kontrol edilebilir, izlenebilir, kaliteli baskı yapılmasını sağlar.
• Alkol kullanımından kaynaklanan problemler ortadan kalkar.
• Temiz baskıya hızlı geçiş sağlar, fire oranlarını düşürür.
• Uçuculuk çok yüksek seviyededir.
• Yüksek temizleme gücüne sahiptir. Kirlenmenin önüne geçer.
• Her türlü mürekkep ile uyum sağlar sorunsuz çalışabilir.
• Nemlendirme sisteminde daha ince bir su tabakası oluşturur.
• Makinede kullanılan her cins kalıp (CTP dahil) ile uyumlu çalışır, kesinlikle zarar vermez.

Kullanım Şekli:
Ambalaj:
10kg.

30kg.

200kg.

1000kg.

• Matbaa Suyuna karıştırılan hazne suyu oranı %2-3 aralığındadır.
• Kullanım suyuna bağlı olarak 4,8-5,2 aralığında pH dengesi sağlanır.
• Kullanılan alkol oranı %0 değerindedir.

Member Of Fogra

Bu broşürde verilen bilgilerin güvenilir ve iyi niyetle verildiği göz önünde bulundurulmalıdır ancak herhangi bir garantisi yoktur.
Bu ürünü ticari olarak kullanmadan önce, kullanıcının kendi kullanım koşulları altında uygunluğunun denenmesi tavsiye olunur.
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