NOVA FOUNT 2020
Tabaka Baskı Hazne Suyu
NOVA FOUNT 2020, günümüzün yüksek hızlı ofset baskı makineleri için üretilmiş teknolojik
yüksek performanslı hazne suyudur. Kurulumu ve kullanımı kolay, genel olarak bilinen tüm nemlindirme sistemlirinde etkili olan problem çözücü bir üründür. Tam bir hassasiyet için kalıp ve
blanketler çok ince bir su tabakası ile kaplanır ve baskı esnasında bu şekilde
dengede kalmasını sağlar.

Avantajları:

• Geniş bir aralıkta ve düşük su ayarlarında kolaylıkla çalışır.
• Farklı mürekkep, kağıt ve nemlendirme sistemlerinde dahi ayar yapılması ve en ideal performansın temin edilmesi kolaydır.
• Performans kaybı olmaksızın ve özel işlemler gerekmeksizin, isopropil alkol kullanmını %50
oranında azaltır.
• Her çeşit su sertliğinde, tüm kağıt ve mürekkep tiplerinde tam bir kalsiyum kontrolü sağlar.
• Merdane ve blanketler üzerinde birikme yapan kalsiyum parçalarından tamamen arındırılır.
• Tüm metal kalıplarında emniyetle kullanılır, içeriğinde zarar verici maddeler bulunmaz.
• Tüm su çeşitlerine (ters ozmoz, yumuşak-sert veya de-iyonize su) uygundur.
• Güçlü temizleme etkisi önceleri tanklarda ve borularda kontrolü zor olan kirlilik ve kalıntı
birikmelerine engel olur.
• Önceki nesil hazne sularının sebep olduğu problemleri ortadan kaldıran çok özel bir formüle
sahiptir.

Ambalaj:
10kg.

30kg.

200kg.

1000kg.

Kullanım Şekli:

• %2 - %2,5 ile başlamanız tavsiye edilir.Eğer su sert ise %3’e kadar arttırabilirsiniz.Max
• %5-8 IPA kullanılması tavsiye edilir.
• Başlamadan önce makinenin tamamen temizlenmesi gerekir.
• Başka ürünlerle karıştırmayın.

NOVA PLUS
Web Ofset Hazne Suyu
Günümüzün kurutmasız web ofset makineleri için özel olarak üretilmiş yüksek teknolojili, yüksek
performanslı hazne suyudur.

Avantajları:

• Benzersiz yapısı sayesinde mürekkebi çürütmez ve renk yoğunluğunu düşürmez.
• Suyun mürekkep içine katılım oranı en küçük seviyeye indirilmiştir. Bu sayede baskı boyunca
mürekkep sabit kalır.
• Mürekkebin kurumasına engel olmaz.
• Hazne suyuna mürekkep geri dönüşünü azaltır.
• Kimyasal özellikleri, değişkenlik gösteren su kaynaklarının etkilerini ortadan kaldırır.
• Nemlendirme sisteminde küf oluşumuna engel olur.
• İçeriğinde agresif solvent bileşenleri olmaması nedeniyle merdanelere zarar vermez.
• Fazla mürekkep açmaya gerek kalmaksızın daha canlı renkler ve iyi zeminler sağlar.
• Baskıda elde edilen noktalar temiz ve keskindir. Bu sayede düşük nokta kazancı ve ideal baskı
kontrastı elde edilir.

Kullanım Şekli:
Ambalaj:
30kg.

200kg.

1000kg.

• Baskı ustalarının NOVA PLUS kullanırken dikkat edecekleri ilk husus, mürekkep ayarlarını
kısmaları gerektiğidir. Basılmış olan mürekkep / su dengesinin düzelmesi ile daha az mürekkeple daha canlı bir baskı elde edilebilir. Noktalar daha temiz ve keskindir, özellikle koyu gölge
tonlarda. Renkler baskı başlangıcında çabucak geri gelir ve daha az dalgalanma olur.
• Yüksek kaliteli bir performans için %2 - %2,5’luk karışım yeterli olacaktır.

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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