Arrowstar 4000
Yüksek renk şiddetli bitkisel yağ bazlı ofset mürekkepleri

Tabaka ofset için standart process mürekkepleri
Ürün Özellikleri
• Yüksek renk şiddeti,her yönden mükemmel hızlı kuruma ve sürtünme dayanımı.
• Revoltalı işlerde hızlı dönüş
• Hızlı yüzey kuruması.Baskı odası ısısı ve uygun nem ortamında hızlı oksidatif kuruma sağlar.
• 4000 seri, yüksek oranda doğal olarak yenilenebilen hammadelerden üretilmiştir.
Avantajları
Yükseki renk şiddeti. Mükemmel parlaklık.
Yüksek sürtünme dayanımı ve mükemmel renk geçişleri

I.R. kurutucu ile 8 ya da 10 renkli makinelerde aynı anda
ön-arka baskıya uygun.
Kuşe-karton ve kaplanmamış kağıt baskısına uygundur.
Küçük ebat ambalajlama ve etiket işleri için uygundur.
Doğa dostudur.
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Parlak kuşe kağıdı,kartona
- uygunluk
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Mat kuşe kağıdı ve
kartona uygunluk

Sonraki işleme hızlı geçiş

Parlaklık
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Yüzey Kuruması

Nokta Kazancı

Arrowstar¨High-strength 4000

Kaplanmamış kapıt
ve kartona uygunluk

Sürtünme Dayanımı
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Baskı Özellikleri

Sıcak Kalender Kaplama

Alkali

Solvent karışımı

Alkol

Işık Haslığı

Hızlılık Özellikleri

Oxidative kuruma

Arrowstar 4000
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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.

Işık hızı özellikleri
ISO 12040 e göre: from 1 (low) to 8 (high) e kadar
Hızlılık özellikleri
ISO 2836 e göre: + = Resistance var
- = Resistance yok

Hızlı yüzey kuruması.Baskı odası ısısı ve uygun nem ortamında hızlı oksidatif kuruma sağlar.
Kuşe-karton ve kaplanmamış kağıt baskısına uygundur.
Arrowstar 4000 tarafından sunulan hızlı oxidative kuruma ve çok hızlı yüzey kuruması herşeyden önce
güvenilir işlem sağlar
ISO 12647-2 ye uyan basımevlerine uygundur.

Daha fazla ürün.Aerodinamik erişim.Daha iyi sonuçlar
Flint Group Yazılı Basın bölümü piyasadaki en geniş baskı odası ürün çeşidine ulaşmanızı sağlayacak ürün,hizmet
ve uzmanlık kombinasyonunu öneriyor.
Mürekkepler ve Laklar.Baskı Odası Kimyasalları .Blanketler
Tutarlılık,güvenilirlik ve müşteri odaklı olma konusunda bize güvenebilirsiniz.
Amacımız, hedeflerinize daha kolay ulaşmanızı sağlamak.Flintgroup ürünleri ile ,baskı odanızda işlerinizi
güven ve huzur içinde yürütebilirsiniz.
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