Novasens® P 630 PLUS
Düşük kokulu mürekkep serisi

Sheetfed offset için özel process mürekkepleri

Ürün Özellikleri
•

Novasens P 630,paketin içindeki ile baskı arasında doğrudan temas olmaması gereken gıda ve sigara ambalajı
uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir.

•

Bu serinin diğer avantajları çok iyi bir baskı kalitesi ve yüksek baskı dayanıklılığıdır
Novasens P 630 PLUS çok renkli baskı makinelerinde düz hat baskılar için çok uygundur.

•
•

Aldehitlerin salımı tespit sınırının altındadır.Mineral yağ Novasens P630 Plus'ın kasdi formülasyon bileşiği olarak
kullanılmamaktadır.

Avantajları
•

Düşük kokulu

•

Daha az şişme

•

İstifte iyi performans

•

ISO 12647-2'ye uygun

•

Kuşe kağıtlar ve kartonlar için uygundur.

Novasens® P 630 PLUS
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Novasens® 4 P 630 PLUS Cyan
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Novasens® 630 PLUS Black, fast
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Oxidative Kuruma

Sürtünme Dayanımı

4

5

1
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Parlak kaplanmış kağıda
kartona uygunluk
Kaplanmamış kapıda ve
kartona uygunluk
Mat kaplanmış kağıda ve
kartona uygunluk

Yüzey Kuruması

6

Sonraki İşleme HızlıGeçiş

Parlaklık

Novasens® P 630 PLUS

Nokta Kazancı

Baskı Özellikleri

Alkali

Solvent karışımı

Alkol

Işık Haslığı

Hızlılık Özellikleri

4

6

4

6

1 = Characteristic weakly expressed 7 = Characteristic strongly expressed

The assessment of the colour properties was
made under standardised 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

Emilim ile kuruma
Parlak ve mat kaplanmış kağıtlar için çok uygundur.
Kokusuz bir seri olan Novasens P630 sadece emilim ile kurur.Bu nedenle aynı hat üzerinde su bazlı coating
her zaman gereklidir.
Anilox merdanesinin nip hacmi 13 cm3'den az olmamalıdır.
Fonksiyonel bariyer olmadan gıda ambalajlamasında kullanmayınız.ISO 12647-2'ye uygundur.
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Novasens® P 630 PLUS
Novasens 630 PLUS bütün hassas gıda ve sigara paketlemeleri için uygundur.Paketlemenin yapısının
mürekkep bileşenlerinin paketlenmiş ürüne geçisini engellemeye uygun olup olmadığının kontrol edilmesi esastır.Eğer
değilse düşük geçiş serisi,örneğin Novasens P660 PREMIUM kullanılmalıdır.
Mürekkebe ya da hazne suyuna kurutucu eklenmemelidir.
Düşük kokulu mürekkeplerin kuruma özelliklerinden dolayı sıcak folyo etiketlemesinde baskıya başlamadan önce
uygunluğu test edilmelidir.
Voltayı düşürme gereği varsa,örneğin hassas substratlar üzerine baskı yapılacaksa,sadece özel düşük kokulu
Novasens PREMIUM Reducer'ı kullanın.

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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