Thông số kỹ thuật
SAPHIRA® UV Gloss HP U6601
Đặc tính:
U6601 là sản phẩm chất lượng cao của Heidelberg.
U6601 có độ bóng rất cao , sử dụng cho máy in có đơn vị tráng phủ Inline* và máy
tráng phủ Offline.
U6601 nhạy sáng UV, nhẹ mùi sau khi đã sấp khô.
Độ phủ keo 4-8 g/m2
Ứng dụng:
Thích hợp cho hệ thống tráng phủ 2 lô và anilox, tráng phủ 1 mặt hay 2 mặt.
Dùng được trên giấy và carton
Không phù hợp cho các bao bì chứa thực phẩm trực tiếp
(primary food packaging)
Chỉ thích hợp cho tráng phủ bao bì gián tiếp tiếp xúc với thực phẩm. Nếu chức
năng bảo vệ của bao bì gián tiếp tiếp xúc với thực phẩm phù hợp với các hạn
định về khả năng di trú của hóa chất vào thực phẩm.
Hiệu suất:
+++
Độ bóng
Độ mờ
●
Chỉ mực Hybrid/UV
Inline
●
Offline
Khả năng ăn keo
+++
Độ láng
+++
Tốc độ khô
+++
Ứng dụng hai mặt
+++
Chống trầy
+ = thấp/chậm ++++ = rất cao/rất nhanh ○ hạn chế, cần kiểm tra ● phù hợp - không phù hợp

Khuyến cáo chung:

Làm loãng:
Tẩy rửa:
Bảo quản:
Hạn sử dụng:
Tính chất đặc trưng:

Sử dụng mực kháng alkalin và kháng dung môi.
Khuấy trộn đều trước khi sử dụng.
Kiểm tra nhũ (foil) và khả năng ăn keo trước khi tráng phủ lần đầu.
Không yêu cầu
Để tẩy rửa khuyên dùng UV WASH POLARSOLV hoặc có thể dùng
cồn hoặc những chất tẩy rửa tiêu chuẩn khác.
Tránh làm đông dung dịch, tránh nhiệt độ quá cao. Bảo quản trong thùng kín.
06 tháng trong tình trạng đóng kín như khi xuất xưởng.
Dung dịch trong mờ
Hình dạng:
85%
Chất rắn:
+ 4 giây.
40 giây. Din 4 @25oC
Độ nhớt:
Tỷ trọng
+ 0.04
1.05 g/cm3

Bảng dữ liệu kỹ thuật này dùng để thông báo và tư vấn cho khách hàng. Việc áp dụng thành công sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau có thể ngoài tầm
kiểm soát của chúng tôi . Do đó, chúng tôi mong bạn hiểu rằng những tài liệu tư vấn này không thể được sử dụng làm cơ sở để khiếu nại về mặt pháp luật.
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