F 760 VISION PLUS
Tabaka ofset için standart process mürekkepleri

Ürün Özellikleri
F760 VISION PLUS haznede kurumama özelliğine sahiptir,bitkisel bazlı yağlardan üretilmiştir.
Perfektör baskıya uygun olduğu kadar çok renkli düz baskıya da uygundur.

.

Yeni bağlayıcılar, mükemmel bir su -mürekkep dengesi ve yüksek hızda iyi bir baskı performansı sağlar.

Avantajları
•

Bütün
makine sistemlerine uygun (all-around serisi)

•

Perfektörlü makinelerde mükemmel baskı sonucu

•

Hızlı yüzey kuruması

• İstikrarlı baskı kalitesi
•

Yeni ozon teknolojisi ile optimum mürekkep-su dengesi

•

Çok yüksek parlaklık

•

Kuşe-karton ve kaplanmamış kağıt baskısına uygundur.

F 760 VISION PLUS

Oxidative Kuruma

Sürtünme Dayanımı
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Parlak kuşe kağıdına
kartona uygunluk
Kaplanmamış kağıda
kartona uygunluk
Mat kuşe kağıdına
kartona uygunluk

Yüzey Kuruması
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Sonraki işleme hızlı geçiş

Parlaklık

F 760 VISION PLUS BIO

Nokta Kazancı

Baskı Özellikleri
Sıcak Kalender Kaplama

Alkali

Solvent Karışımı

Alkol

Işık Haslığı

Hızlılık Özellikleri
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1 F760 VISION PLUS BIO Yellow
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1 = Characteristic weakly expressed 7 = Characteristic strongly expressed

2 F760 VISION PLUS BIO Magenta

5

+

+

-

+

4 F760 VISION PLUS BIO Cyan
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760 VISION PLUS BIO Black,fast blue-toned
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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

Haznede kurumama özelliğine sahiptir.
Kuşe,mat kuşe,I.hamur ve karton baskısına uygundur.
F760 VISION PLUS bütün baskı şekillerinde yüksek process istikrarı sağlar.
ISO 12647-2 ye uyan basımevlerine uygundur.
Fonksiyonel bariyer olmadan gıda paketlemesinde kullanmaya uygun değildir.

Dafa Fazla Ürün.Aerodinamik Erişim.Daha İyi Sonuçlar
Flint Grup'un 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.Flintgrup ürünleri ile baskı odanızda işlerinizi güven ve huzur içinde yürütebilirsiniz.
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