NOVA NS 6500 SİLİCON EMULSİON 30
NS30% Silikon
Avantajlar:

• NS30% Silikon emülsiyon sürtünmeyi azaltan komponentleri içeren harika bir üründür.
• NS30%, yüksek seviyede parlaklık sağlayan ve baskı hızının artmasını da sağlayan kimyasalları
içerir.
• NS30%, güçlü anti statik özelliğine sahiptir ve bu nedenle ayrıca başka yumuşatıcılar kullanılmasa gerek duyulmaz.
• Güçlü anti statik özelliği nedeniyle kağıdın baskıda konrolü kolaylaşır ve statik elektriklenmeden
kaynaklanan sorunları ortadan kaldırır.
• NS30%, Baskı görüntüsünü güçlendirir ve uygulamada tam bir geçirgenlik sağlar.
• İçeriğinde bulunan ilave ıslatıcılar sayesinde basılı yüzeyde çok iyi bir yayılma ve kayganlık
sağlar.
• NS30%, İçerdiği yüzey aktif maddeler nedeniyle, yüzey gerilimini düşürür ve ürünün daha
verimli kullanılmasını sağlar.
• NS30% sıvama merdanesi ile kullanılabildiği, püskürtmeli sistemlerde de çok başarılı sonuç
vermektedir.

Kullanım Şekli:

• Kullanım oranı, 4-10% (Kullanım oranı kağıt yüzeyine ve uygulama şekline göre değişir)
Ambalaj:
30Lt.

200Lt.

1000Lt.

NOVA NS 6500 SİLİCON EMULSİON 60
NS60% Silikon
Avantajlar:

• NS60%, hızlı makinalarda daha çok tercih edilen bir üründür.
• NS60% Silikon emülsiyon sürtünmeyi azaltan komponentleri içeren harika bir üründür.
• NS60%, yüksek seviyede parlaklık sağlayan ve baskı hızının artmasını da sağlayan kimyasalları
içerir.
• NS60%, güçlü anti statik özelliğine sahiptir ve bu nedenle ayrıca başka yumuşatıcılar kullanılmasına gerek duyulmaz.
• Güçlü anti statik özelliği nedeniyle kağıdın baskıda kontrolü kolaylaşır ve statik elektriklenmeden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırır.
• NS60%, Baskı görüntüsünü güçlendirir ve uygulamada tam bir geçirgenlik sağlar. İçeriğinde
bulunan ilave ıslatıcılar sayesinde basılı yüzeyde çok iyi bir yayılma ve kayganlık sağlar.
• NS60%, İçerdiği yüzey aktif maddeler nedeniyle, yüzey gerilimini düşürür ve ürünün daha
verimli kullanılmasını sağlar.
• NS60% sıvama merdanesi ile kullanılabildiği gibi, püskürtmeli sistemlerde çok başarılı sonuç
vermektedir.
• NS60%, konsantre bir ürün olması nedeniyle oldukça ekonomiktir.

Kullanım Şekli:

• Kullanım oranı, 3-8% (Kullanım oranı kağıt yüzeyine ve uygulama şekline göre değişir)

Ambalaj:
30Lt.

200Lt.

1000Lt.

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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