Arrowstar®Fast-setting 3030
Tabaka ofset için Arrowstar standart process mürekkepleri
Ürün Özellikleri
• Revoltalı işlerde hızlı dönüş
• Her yönden mükemmel hızlı koruma
• Yüksek sürtünme dayanımı
• Son derece iyi baskı dayanımı,düşük yapışkan seviyesi ve maximum nokta kazancı

Avantajları
•

Çok hızlı yüzey kuruması

•

Yüksek sürtünme dayanımı;mükemmel renk geçişleri

•

Infra-red ısıtıcılarla donaltılmış ya da donatılmamış tek
ya da çok renkli tabaka ofset baskılara uygundur.

•
•

Kuşe-karton ve kaplanmamış kağıt kağıt baskısına uygundur.
Magazin,ambalaj ve etiket işleri için uygundur.
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Arrowstar® Fast-setting 3030 Black, blue-toned

Sonraki İşleme Hızlı Geçiş

Parlak kuşe kağıdı,kartona
uygunluk

Kaplanmamış kuşe kağıdı
kartona uygunluk

Mat kuşe kağıdı ve kartona
uygunluk
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Sürtünme Dayanımı
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Oxidative Kuruma
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Yüzey Kuruması

Parlaklık

Arrowstar® Fast-setting 3030

Nokta Kazancı

Baskı Özellikleri
ties

Sıcak kalenderleme

Alkali

Solvent karışımı

Alkol

Işık Haslığı

Hızlılık Özellikleri
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1 = Characteristic weakly expressed 7 = Characteristic strongly expressed

The assessment of the color properties was made under
standardized printing conditions. In individual cases, under
special conditions, as in printing with very high ink densities,
the classification of certain properties may be different.

Light fastness properties according to
ISO 12040: from 1 (low) to 8 (high)
Fastness properties according to
ISO 2836: + = Resistance provided
- = Resistance not provided

Çok hızlı yüzey kuruması ve geliştirilmiş doğrudan kuruma
Kaplanmış,kaplanmamış kağıtlar ve kartonlar için uygundur.Ayrıca mat kaplanmış kağıtlara da uygundur.
Arrowstar Fast Setting 3030 seri tarafından sunulan hızlı oxidative kuruma ve çok hızlı yüzey
kuruması
rowstar®Fastherşeyden önce güvenilir işlem sağlar.ISO 12647-2 ye uygundur.

More products. Streamlined access. Greater results.
Flint Group's Print Media division offers a uniquely powerful combination of products, services and expertise;
giving you access to the industry's broadest range of pressroom products.
Inks & Coatings. Pressroom Chemicals. Blankets. Sleeves. Consumables.
Rely on us for consistency, reliability and customer focus. Our aim is to make it easier for you to achieve your
business goals. With Flint Group products in your pressroom, you can run your business with confidence and
peace of mind.
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