SunPakTM IROCART

A linha de tintas com especial resistência à abrasão e
rápida secagem.

working for you.

SunPakTM IROCART
SunPakTM IROCART é uma linha de tintas offset plana de excelente resistência ao atrito e rápida secagem,
utilizada em máquinas de 4, 5 e 6 cores, em diversos segmentos que requerem estas características.
Proporciona alto desempenho no acabamento, principalmente sobre substratos críticos tais como couché
matt e papéis não revestidos. Cumpre com a norma ISO 2846:1 e permite a impressão de acordo com a
norma ISO 12647:2. SunPakTM IROCART também cumpre com a norma EN71/3 (Regulamento para
brinquedos) e CONEG (Regulamento para metais pesados).
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Características Especiais

Aditivos de Molhagem
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SunPakTM IROCART é compatível com uma ampla gama
de aditivos de molhagem, com ou sem álcool isopropílico
(0-12%). A Sun Chemical recomenda o seguinte produto
especialmente adaptado:
SunFount XL Gold – 013311A, compatível com 5-10%
de IPA para águas de qualidades normais.
Para imprimir entre 0-5% de álcool e para ajudar na
seleção do aditivo de molhagem mais adequado à água
e às condições de impressão, por favor, consulte nosso
Serviço Técnico.

Fresca nos tinteiros.
Tack ajustado para todos os tipos de substratos.
Excelente printabilidade.
Excelente maquinabilidade.
Estável equilíbrio água x tinta.
Rápida secagem por absorção e por oxidação.
Indicada para embalagens, editorial e promocional.
Baixo tack residual.
Boa capacidade de empilhamento.
Excelente resistência à abrasão.
Compatibilidade com irradiação infra vermelho.
Adequadas para chapas de CTP, retículas estocásticas
e altas lineaturas.

Produtos Auxiliares
As tintas SunPakTM IROCART permanecem frescas nos
tinteiros e são fornecidas prontas para imprimir.
Fornecimento
•
•

Latas de fechamento à vácuo de 2,5 kg.
Tubetes de 2,0kg.

A Sun Chemical não se responsabiliza pelo uso de seus produtos fora de seus
controles, todas as recomendações e sugestões aqui contidas, são de caráter
eminentemente promocional. Em nenhum momento, a Sun Chemical será responsável
direta ou indiretamente por danos de qualquer natureza decorrentes de mal uso, ou
uso inadequado de seus produtos, que não sejam os indicados neste folheto. O
cumprimento de todos os regulamentos legais e patentes são de responsabilidade
exclusiva do usuário. Consulte nosso Departamento Técnico para maiores informações.
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