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CATALIZADOR E – FF
Напречен-омрежител в течна форма , предназначен за намали температурата на фиксиране и в
пигментните печатни пасти и да подобри общата издържливост на пране.

МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ
•

Свободен от формалдехиди и ариламини.

•

Пастите , които следва да се фисират 3 до 5 мин. при температура 130 ºC – 150 ºC. Могат да
се фиксират за 1 до 2 мин. при температура 130 ºC – 150 ºC, при добавяне на
CATALIZADOR E-FF в печатната паста, при същия краен резултат за издържливост.

•

Предназначен за увеличение на общата издържливост на пигментните печатни пасти , найвече при печат на синтетични текстили ,като полиестер и полиамид , дори работейки със
занижени параметри.

•

Не въздейства върху печатните характеристики на пастите.

•

Не променя мекотата или еластичността на отпечатъка.

•

CATALIZADOR E-FF следва да се добавя директно в печатната паста преди употреба.

•

Смесената паста следва да се използва в рамките на 24 часа , поради процеси на
хидролиза. При изтичане на срокът , печатната паста може наново да се активира , чрез
добавяне на ново количество CATALIZADOR E-FF.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Външен вид:

Транспарентна , леко жълтеникава течност

Състав:

Амило карбоксилатен дериват.

Твърдо вещество:

25% приблизително.

Разреждане:

Вода във произволно количество. Разредения продукт не следва да се
съхранява поради процеса на хидролиза .

ПРИЛОЖЕНИЕ
5 – 10 gr/Kg

CATALIZADOR E – FF
Следва да се добави директно в пастата , като последен
продукт. Отпечатайте , изсушете и фиксирайте за:
1 – 2 минути на 90 – 150 ºC.

Отпечатъка , може и да се самофиксира при съхранение за 48 часа при 20 ºC

СЪДЪРЖАЩАТА СЕ В НАСТОЯЩОТО ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИЯ Е БАЗИРАНА НА ПРАКТИЧЕСКИЯ НИ ОПИТ. ПОРАДИ РАЗЛИКИТЕ В МЕСТНИТЕ
УСЛОВИЯ НЕ ТВЪРДИМ, ЧЕ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ Е ПЪЛНА, ТАКА ЧЕ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ ОТ НАША СТРАНА - СЪЩО И С ОГЛЕД НА
ТВЪРДЕНИЯТА НА ТРЕТИ СТРАНИ - Е ИЗКЛЮЧЕНА.

