Processos para impressão offset plana

Aditivos

Secante Makosikk - 011400A é a pasta universal a base de Cobalto e Manganês para aceleração de secagem
das tintas em circunstâncias excepcionais, onde uma secagem oxidativa ainda mais rápida que o padrão da
linha de produtos é requerida.
Características especiais Secante Makosikk
•
•
•
•
•
•

Acelera a secagem sem alterar consideravelmente a consistência da tinta.
Sua consistência pastosa facilita o manuseio e a mistura.
Não forma pele na lata, sendo desnecessário proteger a superfície.
Não prejudica a penetração da tinta no papel (setting).
De coloração avioletada, pode alterar levemente os tons muito claros e vernizes.
O uso deste componente em excesso é altamente contra indicado.

Percentual de adição
É recomendada a adição de 1-2% de pasta às tintas offset.
Fornecimento
Latas a vácuo de 1,0 kg
Pasta Antitack - 011210A é a pasta universal para redução de tack das tintas em circunstâncias excepcionais,
como em substratos sensíveis ao desprendimento de fibras.
Características especiais Pasta Antitack
•
•
•
•
•

Reduz o tack sem alterar consideravelmente a consistência da tinta.
Favorece a distribuição da tinta na rolagem.
Não prejudica a penetração da tinta no papel (setting).
Não prejudica a secagem final da tinta no suporte, se utilizada na proporção
indicada.
O uso deste componente em excesso é altamente contra indicado.

Percentual de adição

08 Br Datasheet Aditivos 2005v1

É recomendada a adição de 1-4% de pasta às tintas offset.
Fornecimento
•

Baldes plásticos de 3,0 kg
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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.

