F 878 MARS
Yüksek kalite seri

Tabaka ofset için standart process mürekkepleri

Ürün Özellikleri

• F 878 MARS yoğun renk şiddetli,haznede kurumayan mürekkep serisidir
• Son sistem çok renkli makinelere uygundur ve perfektör baskıya uygundur.
• Bu serinin artıları yüksek parlaklık,hızlı yüzey kuruması ve bu nedenle soranki işleme hızlı geçiş ve çok iyi
sürtünme dayanımıdır.

Avantajları

•

Yüksek baskı netliği ve renk sağlamlığı

•

Yüksek parlaklık

•

Yeni ozon teknolojisi ile optimum mürekkep su dengesi

•

İstikrarlı baskı kalitesi

•

Çok iyi sürtünme dayanımı

•

Kuşe-karton ve kaplanmamış kağıt baskısına uygun.

F 878 MARS

Yüzey Kuruması

Oxidative kuruma

Sürtünme Dayanımı
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Sonraki işleme hızlı
geçiş
Parlak kuşe kağıdına
kartona uygunluk
Kaplanmamış kağıda
kartona uygunluk
Mat kuşe kağıdına
ve kartona uygunluk

Parlaklık

F 878 MARS

Nokta Kazancı

Baskı Özellikleri

Sıcak kalenderleme

Alkali

Solvent Karışımı

Işık Haslığı

Işık Haslığı

Hızlılık Özellikleri
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1 F 878 MARS Yellow

5

+

+

+

+

1 = Characteristic weakly expressed 7 = Characteristic strongly expressed

2 F 878 MARS Magenta

5

+

+

-

+

4 F 878 MARS Cyan

8

+
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+

+

879 MARS Black, blue-toned

8

-

-

+

-

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 özelliği
Parlak kuşe kağıdı ve kartonlar için çok uygundur.Mat kuşe kağıtlar ve kartonlar ve kaplanmamış kağıt ve
kartonlar için uygundur.
F 878 en yüksek kalite ile maximum ekonomik verimliliği aynı anda sağlar.
ISO 12647-2 'ye uygundur.
Fonksiyonel bariyer olmadan gıda paketlemesinde kullanılamaz.

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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