ТЕКСТИЛНИ МАСТИЛА С РЕСПЕКТ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА

ELASTIL
Водно базирано мастило за текстилен печат.
Без фталати , пвц , формалдехиди , тежки метали и APEO
Изключително еластично и меко на допир , отлично за печат на ликра
Покривно , блестящо , меки цветове за директен печат
Отлично при печат мокро/мокро
Бързо съхнещо (флаш сушилня)
Микс система със основните цветове по PANTONE®

ПОДГОТОВКА:

Мастилото е готово за употреба.
При необходимост , може да се смесват във всякаква пропорция.Препоръчва се
да се добави LUBRILAC-ZN , през горещите сезони на годината за
подобряване стабилността при печат. Изключително стабилно при печат и
незапушващо дори при продължителни прекъсвания на печатният процес.
Произвежда се като Бяло , База за оцветяване Транспартентна база ,
Перлено злато и Перлено сребро .

ПРИЛОЖЕНИЕ:

За печат на памук и вискоза , бял и цветен. За максимална покривност препоръчваме
да се работи безконтактно за да се получи по дебел слой мастило

ПЕЧАТ:

Сита до 77 отвора за бялото
Сита до 120 отвора за транспарентното

ЗА МИЕНЕ:

да се използва DETERGENTE-BS или вода.

ОЦВЕТЯВАНЕ:

за пигментиране на мастилата , може да се ползват пигментите от серия
MINERAPRINT или MINERAPRINT-AMS според рецептурата за направа на
PANTONE® цветове.

ПОДОБРИТЕЛИ:

При необходимост може да се добави забавител LUBRILAC-ZN до 3%
За подобряване на печатаемостта и здравината-FINISH-S до 50 гр/кг.
За студено фиксиране или фиксиране при ниска температура-CROSSLINKER-M , 5%

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ: за всеки отделен цвят , температура от 130-140ºС , за 2 до 4 минути.
РЕЗИСТ. НА ПРАНЕ: Резистентност при 60ºС се постига дори при

минимална

полимеризация

ОПАКОВКА:

налично е в 1, 5 и 30 кг. Контейнери

Сивар ООД , София , тел (02) 936 0824 , факс (02) 9360780 , Email: info@sivarbg.com
Горепосочената информация и технически съвети се смятат за валидни при правилна употреба.
Всякакви трансформнаций на продуктите извън описанието и приложението им са за сметка на
ползвателя.

