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Khuyến cáo chung: Sử dụng mực kháng alkali và kháng dung môi.

Làm loãn:

Bảo quản:

Hạn sử dụng:

Tính chất đặc trưng:

± 4 %

± 4 giây.

± 0.04
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Trạng thái: 
Chất rắn: 
Độ nhờn : 
Mật độ:

38%

45 giây. DIN 4  @ 20°C 
1.04 g/cm³

Bảng dữ liệu kỹ thuật này dùng để tư vấn và thông báo 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.
Heidelberg, the Heidelberg logotype and Saphira are registered trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG in the U.S. and other countries. 

All other trademarks are the property of their respective owners.

Subject to technical modifications and other changes.

Saphira® Coating Matt W3615

12 tháng trong tình đóng kín như khi xuất xưởng.

Chất lỏng màu trắng đục

Bóng

Mờ

Chống dính

Khả năng ăn keo

Trơn

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

Khuấy và trộn đều trước khi sử dụng

Co thể làm chậm thời gian khô với Saphira Retarder W079

Pha thêm tối đa 5% nước. Nếu phải pha thêm trên 5% nước, vui lòng sử dụngSaphira Reducer W074.

Tránh sương và nhiêt độ quá cao. Bảo quản trong thùng kín.

∙ Thích hợp trên hệ thống máy tráng phủ truyềnthống (hệ thống Anilox/2 lô 
        ( 2 roller )

Tẩy rửa: Sử dụng Saphira® Cell Cleaner. Lớp phủ đã khô có thể tẩy bằng dung dịch 
Saphira® Intensive Cell Cleaner Gel

Thông Số Kỹ Thuật

W3615 là hóa chất  tráng phủ mờ gốc nước, tốc độ khô nhanh. Thích hợp hoàn 
hảo cho các ấn phẩm in trên máy in hiện đại, phù hợp với các ấn phẩm in hai 
mặt. 
Sau khi đã tráng phủ W3615 bài in có khả năng chống thấm, chống trầy xước và 
chống ma sát tốt, mang đến bề mặt tráng phủ láng mịn.

∙ Độ phủ keo 3-6 g/m² (wet-on-wet)

∙ Tráng phủ trên giấy và các-tông

∙ Phù hợp tráng phủ trên ấn phẩm một và hai mặt
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