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Ürün Tanımı:

PROMOTORE DI ADESIONE 90.908
Kod: A318909080001
Genel Özellikler:

Hem UV, hem de solvent bazlı mürekkeplerle uyumlu
sıvı katkı maddesi.

•
Hem UV, hem de solvent bazlı
mürekkeplerle uyumluluk

Kullanım Alanları:

•
Farklı kimyasal doğaya sahip materyaller
üzerinde de tutma gücünü artırabilme
•
Çizilmeye karşı direnci artırma

Bu ürün, çeşitli sebeplerle üzerine baskı yapılması zor olan
materyallerde baskının yüzeyi tutma gücünü artırmak için
mürekkeplere katılır.

Hazırlama:
Uygulama Süreci:

Mürekkebe PROMOTORE DI ADESIONE 90.908
ekleyin (en fazla % 10'a kadar) ve kullanmadan
önce iyice karıştırın.

Materyaller
Mürekkepler

Plastik materyaller, metal ve cam
UV ve solvent bazlı mürekkepler

Miktar

En fazla %10

Teknik Özellikler:

Mürekkebe göre değişmekle birlikte,
yaklaşık 8 saat
SOLVENTE LEVAGGIO LQ 90.920
Orijinal mühürlü ambalajında saklanırsa
ürünün raf ömrü 2 yıldır.
100g Kod: A318909080001
1kg Kod: A31890909001
Talep edilmesi durumunda mevcuttur.

•
Bu ürünün mürekkeplere katılması, baskının
değişik kimyasal doğaya sahip materyaller üzerine
tutunma gücünü artırmanın yanı sıra, çizilmeye
karşı da direnci artırır.

Pota Ömrü
Temizleme
Depolama
Paket Seçenekleri
Güvenlik Bilgi Formu

Özel Yönergeler:
•

Üretime başlamadan önce ürünün performansını ve özelliklerini mutlaka test edin.

•
Yukarıda verilmiş olan bilgiler tamamen geçmiş bilgi ve tecrübelere dayalı olarak ortaya çıkmıştır. Sizin kendi üretiminizde
elde edeceğiniz sonuçlar için bir teminat veya garanti teşkil etmemektedir.
•
Mürekkebin materyal yüzeyini tutma gücünü test etmeden önce en az 48 saat beklenmesi önerilir: çünkü ancak bu süre
sonunda PROMOTORE DI ADESIONE 90.908 reaksiyon gösterebilecektir.

ÖNEMLİ NOT:
•
Bu teknik bültende verilen bilgiler tüm teknik detayları içermemektedir. Tanıtılan ürünün, bu bültende özellikle önerilenler
dışında bir amaç için kullanılacağı durumlarda, ürünün kullanılacağı o amaç için uygun olup olmadığına dair tarafımızdan yazılı
onay alınmaksızın kullanılmasından doğacak risk kullanıcıyı bağlamaktadır ve bu durumda tarafımızca herhangi bir sorumluluk
kabul edilmemektedir.
•
Her ne kadar bu bülten üzerinde ürüne dair tavsiyelerimizin doğruluğu konusunda sizi azami düzeyde temin etmek için büyük
emek sarf etsek de, baskı yapılan materyalin kalitesi, koşulları veya ürünün kullanımı ve uygulamasını etkileyebilen birçok diğer
etken üzerinde kontrol sahibi olmamız söz konusu değildir.
•
Bu yüzden, tarafımızdan yazılı onay alınmadığı sürece, ürünün performansı veya ürünün kullanımından doğan zarar veya
hasar konusunda tarafımızca hiçbir yükümlülük kabul edilmemektedir.
•
Bu bültende sunulan bilgilerde, yeni deneyimlerimiz ışığında ve ürünlerimizi sürekli olarak geliştirme politikamızın bir sonucu
olarak, zamanla değişikliklere gidilebilir.

