ŚRODKI POMOCNICZE
DO DRUKU OFFSETOWEGO

ZMYWACZE
HPL-Wash

B-MATIC Wash 60-F

Zmywacz do wałków farbowych i obciągów

Zmywacz do automatycznych myjek przeznaczony do
regeneracji

• wysoka skuteczność zmywania zarówno resztek
farbowych, jak i osadów z pyłu papierowego
• duża wydajność, mieszalny z wodą
• dobre parowanie, nie zatłuszcza powierzchni
• temperatura zapłonu powyżej 400C (klasa A II)
• niski zapach własny
• chroni powierzchnię wałków i obciągów
• poprawia transfer farby
Stosować do mycia ręcznego. Powierzchnię obciągów czyścić
za pomocą szmatki. Wałki farbowe można
polewać ręcznie. Do mycia obciągów gumowych
zmywacz powinno się rozcieńczyć wodą.

GTS-Wash
Intensywny zmywacz do wałków farbowych i obciągów
• bardzo wysoka skuteczność rozpuszczania osadów
• mieszalny z wodą
• wnika dogłębnie w pory, czyści intensywnie i działa
regenerująco
• używany regularnie pozwala zachować obciągi
i wałki w doskonałym stanie przez długi czas eksploatacji
• przywraca obciągom satynową strukturę powierzchni
• opóźnia proces starzenia się gumy
• poprawia przyjmowanie farby przez wałki i obciągi
• szybko ulatnia się i nie zatłuszcza powierzchni
• temperatura zapłonu powyżej 400C (klasa A II)
• nie zawiera chlorowanych węglowodorów
Stosować do mycia ręcznego. Powierzchnię obciągów czyścić
za pomocą szmatki. Wałki farbowe można polewać ręcznie.
Do mycia obciągów gumowych zmywacz powinno się
rozcieńczyć wodą.

B-MATIC Wash AIII
Zmywacz do automatycznego mycia wałków
farbowych i obciągów
• przeznaczony do wszystkich typów urządzeń
• temperatura zapłonu powyżej 610C (klasa A III),
zapewnia bezpieczeństwo pracy, składowania
i transportowania
• wysoka skuteczność zmywania osadów
z farby i pyłu papierowego
• mieszalny z wodą
• niski zapach własny, nie zawiera
węglowodorów aromatycznych
• działa antykorozyjnie
• posiada certyfikat Instytutu FOGRA
Do stosowania na maszynach posiadających automatyczne
systemy myjące. Można stosować również do mycia ręcznego.

• nadaje się do filtrowania i ponownego stosowania
• temperatura zapłonu powyżej 610C (klasa A III),
zapewnia bezpieczeństwo pracy, składowania
i transportowania
• mieszalny z wodą
• niski zapach własny, nie zawiera węglowodorów
aromatycznych
• działa antykorozyjnie
Do stosowania w myjkach automatycznych, nadaje się
również do mycia ręcznego.

B-MATIC Wash 100
Zmywacz do wałków farbowych i obciągów w automatycznych myjkach
• temperatura zapłonu powyżej 1000C, zapewnia
bezpieczeństwo pracy, składowania i transportowania
• wysoka skuteczność zmywania osadów z farby i pyłu
papierowego
• mieszalny z wodą
• niski zapach własny, nie zawiera węglowodorów
aromatycznych
• nie powoduje pęcznienia gum obciągów i wałków
• działa antykorozyjnie
• posiada certyfikat Instytutu FOGRA
Do stosowania w myjkach automatycznych, nadaje się
również do mycia ręcznego.

ZMYWACZE
UV-Wash 40 / 60 /80

HYBRID Wash

Zmywacz farb UV do wałków farbowych i obciągów

Zmywacz farb UV i konwencjonalnych do wałków
farbowych i obciągów

• specjalnie zrecepturowany do farb utrwalanych
promieniowaniem UV
• wysoka skuteczność zmywania
• temperatura zapłonu powyżej 40 / 60 / 80 0C
(w zależności od wersji zmywacza)
• zatrzymuje farbę w roztworze, ogranicza zużycie
i emisję rozpuszczalnika do atmosfery
• szybko paruje i nie zatłuszcza powierzchni

FARBLÖSER GR
Intensywny zmywacz do farb
• bardzo wysoka skuteczność czyszczenia
• usuwa uciążliwe resztki zaschniętych farb z końcówek
wałków, obudowy maszyny, kałamarzy farbowych itp.
• posiada niski zapach własny
• dość szybko paruje i nie zatłuszcza powierzchni
Środek nanieść na zabrudzoną powierzchnię a następnie
zetrzeć. Stosować w zależności od stopnia zabrudzenia.

UV CRACKER
Intensywny zmywacz do farb UV
• bardzo wysoka skuteczność zmywania farb UV
z brzegów wałków i obciągów
• rozpuszcza zaschnięte farby
• posiada niski zapach własny
• szybko paruje i nie zatłuszcza powierzchni
Środek nanieść za pomocą szmatki na zabrudzoną
powierzchnię, pozostawić na ok. 10 sekund i następnie
dokładnie zetrzeć.

• zmywa skutecznie zarówno farby konwencjonalne,
jak i utrwalane promieniowaniem UV
• temperatura zapłonu powyżej 610C (klasa A III),
zapewnia bezpieczeństwo pracy, składowania
i transportowania
• mieszalny z wodą
• nie powoduje pęcznienia gum obciągów i wałków
• szybka prędkość parowania, nie zatłuszcza powierzchni
Do stosowania w myjkach automatycznych, nadaje się
również do mycia ręcznego.

ŚRODKI MYJĄCE I REGENERUJĄCE
DAI 95
Środek do czyszczenia i konserwacji wałków wodnych
w alkoholowych zespołach zwilżających
• czyści i konserwuje wałki wodne w zespołach
alkoholowych
• intensywnie rozpuszcza zabrudzenia i zapewnia szybkie
czyszczenie powierzchni, szczególnie wałków
duktorowych
• zawiera dodatki zapewniające optymalne właściwości
hydrofilne wałków
• mieszalny z wodą
• skutecznie usuwa osady z farb i pyłu papierowego
• szybko paruje i nie zatłuszcza powierzchni
• posiada niski zapach własny
• nie powoduje pęcznienia wałków i działa ochronnie
na mieszanki gumowe
Środek nanieść za pomocą wilgotnej szmatki na wałki
i czyścić ręcznie. Stosować wg potrzeby.

ROLLO VITAL
Środek do gruntownego mycia i regeneracji wałków
farbowych
• rozpuszcza szybko i dokładnie zaschnięte, zeszkliwione
warstwy farb i osady np. z pyłu papierowego
• czyści dogłębnie pory wałków dzięki wysokiej
ciągliwości i bardzo dobrej zdolności emulgowania
• doskonały przy konieczności szybkiej zmiany farb
z ciemnych na jasne
• zawiera środki regenerujące powierzchnię gumy
i przywracające jej pierwotne właściwości
• dostępny w postaci pasty lub płynu
Resztki farby zebrać za pomocą rakla, następnie rakiel
odstawić i nanieść Rollo Vital na powierzchnię wałków.
Pozostawić na wałkach przez ok. 5 minut przy niskich
obrotach maszyny i następnie umyć standardowym zmywaczem (np. HPL Wash). Stosować 1-2 razy w tygodniu lub przy
każdej zmianie farb z koloru ciemnego na jasny.

LIME-X
Żel do czyszczenia i odwapniania wałków farbowych
• posiada wysoką zdolność usuwania nierozpuszczalnych
związków wapnia i magnezu z wałków farbowych
• czyści intensywnie, wnika głęboko w pory wałków
• nadaje wałkom właściwości zapewniające prawidłowy
transfer farby
• żelowa konsystencja preparatu zapewnia łatwe stosowa
nie bez użycia szpachli, nie kapie i nie rozpryskuje się
• może działać korozyjnie, nie powinien pozostawać
dłuższy czas na częściach metalowych
Resztki farby zdjąć za pomocą rakla, rakiel odstawić. Nanieść

żel bezpośrednio z opakowania na wałki farbowe i pozostawić
na wałkach na ok. 5 minut przy niskich obrotach maszyny.
Rozpuszczone zabrudzenia usunąć przy użyciu ciepłej wody.
Następnie wałki umyć za pomocą standardowego zmywacza. Przy uporczywych osadach proces czyszczenia należy
powtórzyć.

RUBBER REP
Środek w żelu do naprawy obciągów gumowych
• przeznaczony do doraźnych i szybkich napraw
uszkodzeń powierzchni obciągu
• posiada wysoką skuteczność działania, usuwa
nawet zeszkliwione osady
• niweluje wgniecenia w gumie
• zapewnia szybkie i równomierne działanie
• umożliwia szybką kontynuację drukowania
Pastę nanieść za pomocą pędzelka na uszkodzone
miejsca obciągu. Odczekać ok. 10 sekund i resztki
usunąć za pomocą gąbki.

ŚRODKI MYJĄCE I REGENERUJĄCE
GUMMI FIT

SYSTEMREINIGER

Środek do czyszczenia i regeneracji obciągów gumowych

Kompleksowy środek myjący do instalacji wodnych

• wysoka skuteczność mycia, usuwa nawet zeszkliwione
osady
• posiada dodatki regenerujące
• nadaje powierzchni efekt jedwabistości
• nie powoduje pęcznienia powierzchni i konserwuje gumę
• posiada niski zapach własny
• dość szybko paruje, nie pozostawia tłustych osadów

• rozpuszcza brud, resztki farb osadzone na ściankach
instalacji przez zawartość środków myjących
obniżających napięcie powierzchniowe
• zawiera emulgatory rozdrabniające zanieczyszczenia
i rozprowadzające je równomiernie w zmywaczu
• usuwa zanieczyszczenia spowodowane
namnażaniem się mikroorganizmów, bakterii, glonów
• zawiera czynne dodatki antybakteryjne
• do stosowania we wszystkich typach obiegowych
instalacji zasilania wodą i roztworem zwilżającym
• nie działa korozyjnie, nie niszczy części metalowych
i plastikowych
• posiada zasadowy odczyn pH

Środek nanieść na powierzchnię obciągu za pomocą szmatki
a następnie dokładnie zetrzeć rozpuszczony osad.

ZYLINDERPASTE CR 100
Pasta do czyszczenia i konserwacji chromowanych
cylindrów
• usuwa skutecznie resztki farb z cylindrów formowych,
pośrednich i dociskowych
• konserwuje i chroni powierzchnię cylindrów
• zapobiega przyjmowaniu osadów z farby i wody
• powoduje wydłużenie okresów koniecznego mycia
Pastę nanieść na powierzchnię cylindrów za pomocą szmatki
i polerować powierzchnię do momentu rozpuszczenia osadów
i zabrudzeń.
Wyczyszczoną powierzchnię jeszcze raz natrzeć dokładnie
pastą i wypolerować.

Usunąć całkowicie wodę lub środek zwilżający z systemu.
Napełnić go ponownie czystą wodą z dodatkiem 7% środka
myjącego Systemreiniger. Roztwór myjący należy pompować
przez ok. 2 godziny przez instalację obiegową zasilającą
maszynę środkiem zwilżającym. Proces czyszczenia należy
zakończyć 2-3 krotnym płukaniem systemu czystą wodą.
Stosować regularnie 1-2 razy w roku lub wg potrzeb.

PREPARATY DO PŁYT DRUKOWYCH
ROZTWORY GUMUJĄCE

MLECZKA DO CZYSZCZENIA PŁYT

GUMMIERUNG MS / MS-M

PR Plus / K3 / SC / CTP

Roztwór gumujący do wszystkich typów płyt pozytywowych, negatywowych, analogowych i CTP

Mleczka do płyt offsetowych o zróżnicowanej
intensywności czyszczenia

•
•
•
•

•
•
•
•

dobrze zwilża powierzchnię płyty
działa ochronnie na warstwę kopiową
jest łatwo i całkowicie zmywalny
polepsza dobre przyjmowanie farby przez miejsca
drukujące
• posiada dobrą zdolność buforującą
• powoduje szybkie uwalnianie z powierzchni płyt
Wersja MS może być stosowana do wywoływania ręcznego a
po rozcieńczeniu do maszynowego. Wersja MS-M to preparat
gotowy do stosowania w wywoływarkach.

GUMMI ARABICUM
Roztwór czystej gumy arabskiej do gumowania płyt
•
•
•
•
•

trwale konserwuje wszystkie rodzaje płyt
nie kwaśnieje
dobrze zmywa się wodą
chroni płytę przed utlenianiem
powoduje optymalne zwilżanie powierzchni

AUSWASCHGUMMIERUNG AG 100
Preparat wymywający i jednocześnie gumujący
• czyści i zabezpiecza powierzchnię płyty w trakcie
jednego procesu
• do wszystkich rodzajów płyt pozytywowych
i negatywowych
• posiada dobrą zdolność rozpuszczania farby
• zawiera roztwór gumujący, gwarantujący
równomierne rozprowadzanie preparatu
po powierzchni
• bardzo dobrze chroni warstwę kopiową
• umożliwia archiwizowanie płyt
• łatwo i całkowicie zmywalny wodą
Środek nanieść równomiernie na zwilżoną powierzchnię płyty.

WYWOŁYWACZE DO PŁYT
PŁYTY TERMICZNE CTP
PŁYTY FOTOPOLIMEROWE
PŁYTY ANALOGOWE
• do płyt różnych producentów (Fuji, Agfa, Kodak, Lastra)
• zapewniają wysoką wydajność i zdolność buforowania
• poddają się regeneracji
• działają ochronnie na powierzchnię płyty
Szczegóły na zapytanie.
Do każdego rodzaju wywoływaczy oferujemy również odpowiednie środki regenerujące.

rozpuszczają i usuwają resztki farb
poprawiają właściwości hydrofilne formy
aktywują miejsca przyjmujące farbę
usuwają zaschniętą farbę i lekkie zarysowania

PR plus: bardzo mocne, zawiera cząsteczki czyszczące
K3: mocne, z drobnymi cząsteczkami czyszczącymi
SC: łagodne, nie zawiera składników ścierających,
działa delikatnie na powierzchnię płyty

CTP: przeznaczone do płyt CTP
Mleczko nanieść za pomocą szmatki lub gąbki na
powierzchnię płyty i lekko dociskając, czyścić powierzchnię.
Resztki mleczka usunąć wodą.

KOREKTORY
SZTYFTY KOREKCYJNE

ŚRODKI KOREKCYJNE W PŁYNIE

Do korekty płyt analogowych pozytywowych i termicznych CTP, nie uszkadzają warstwy kopiowej, nie wysychają
i charakteryzują się długim okresem żywotności.

Do korekty minusowej na płytach pozytywowych,
w postaci pasty dobrze rozprowadzającej się i nie
wylewającej poza brzegi rysunku, o neutralnym zapachu.

CIP 1 - cienka końcówka
CIP 2 - średnia końcówka
CIP 3 - gruba końcówka
Jumbo CIP- bardzo szeroka końcówka (ok. 1,4 cm)
Do korekty minusowej negatywowych płyt fotopolimerowych CTP

CIF-m - średnia końcówka
CIF-b - szeroka końcówka
Środek korekcyjny nanieść na korygowane miejsca płyty,
pozostawić na kilka sekund a następnie zmyć pozostałości za
pomocą mokrej gąbki.
Do korekty plusowej płyt pozytywowych i negatywowych

Plus Korrektur 1 - cienka końcówka
Plus Korrektur 2 - średnia końcówka
Plus Korrektur 3 - gruba końcówka
Korygowane miejsca muszą być całkowicie suche i nie
zatłuszczone. Preparat nanieść na powierzchnię płyty
i pozostawić do wyschnięcia. Schnięcie można
przyspieszyć przez nadmuch ciepłego powietrza.

Korrekturmittel MP (wersja standardowa)
Korrekturmittel MP-S (wersja mocniejsza)
Środek nanieść na powierzchnię płyty za pomocą pędzelka,
pozostawić na ok. 10-15 sekund a następnie zmyć mokrą
gąbką. Z powodu zjawiska tiksotropii płyn może zgęstnieć,
należy wówczas przed zastosowaniem potrząsnąć kilkakrotnie pojemnikiem.

PREPARATY POMOCNICZE
FILMREINIGER DIAMANT

FARBFIT

Płyn do czyszczenia folii montażowych, filmów itp.

Odświeżacz do zaschniętej farby

• zawiera destylat o wysokim stopniu czystości
• zapewnia wysoką skuteczność rozpuszczania
zabrudzeń np. resztek kleju, pyłu, tłuszczu
• nie pozostawia smug i osadów
• odparowuje szybko i nie zatłuszcza powierzchni
• zapewnia właściwości antystatyczne
• nie zawiera aromatów, co gwarantuje niski
zapach własny i komfort stosowania

• do odświeżania podeschniętej warstwy farby na wałkach
• zapobiega wyrywaniu włókien i sklejaniu arkuszy przy
rozruchu maszyny

Nanieść na czyszczone miejsca za pomocą miękkiej
szmatki.

GLASREINIGER
Płyn do czyszczenia szyb, cylindrów skanerów, ekranów,
obudowy i klawiatury komputerów itp.
• usuwa nadmiar ładunków elektrostatycznych
• zawiera aktywne dodatki czyszczące i działające
antystatycznie
• składa się z mieszanki wody i tensydów
• posiada niski, przyjemny zapach własny
• nie pozostawia smug i osadów
• zmywa kurz, tłuste i rozpuszczalne w wodzie osady
Powierzchnię spryskać równomiernie płynem i po upływie
krótkiego czasu zetrzeć szmatką.

LEERLAUFPASTE
Pasta do wałków pracujących na sucho
• zapobiega niszczeniu i przegrzewaniu powierzchni
wałków farbowych nie nafarbionych,
pracujących na sucho
• nie wpływa negatywnie i nie niszczy
struktury powierzchni wałków
• może pozostawać dłuższy
czas na wałkach
Pastę nanieść w niewielkiej
ilości na wałki.

Spryskać powierzchnię wałków farbowych przy włączonej
maszynie.

ANTIHAUT A/M
ANTITROCKNER
Środek zapobiegający zasychaniu farb offsetowych
• zapobiega schnięciu oksydacyjnemu farb na wałkach,
w kałamarzu i  puszkach
• nie wpływa na jakość i podział warstwy farby
• nie powoduje sklejania arkuszy
• nie powoduje zatłuszczania powierzchni
Warstwę farby spryskać równomiernie i dokładnie środkiem z
odległości ok. 10-15 cm. Dostępny w wersji ze spryskiwaczem
lub w aerozolu.

PREPARATY POMOCNICZE
SILIKONSPRAY

ANTIZID

Środek poślizgowy

Środek zapobiegający tworzeniu się glonów, bakterii
i szlamu w instalacjach wodnych

• tworzy warstwę poślizgową na stołach, nożach,
sztancerkach, podkładach itp.
• zapewnia ochronę antykorozyjną
• działa antystatycznie
• nie zatłuszcza powierzchni, nie skleja i nie brudzi
• nadaje się również do impregnacji materiałów, skóry itp.
Wybrane elementy spryskać równomiernie preparatem z
odległości 10-20 cm.

ANTISCHAUM HDC

• bardzo wydajny, w formie koncentratu
• działa zapobiegawczo
• do stosowania we wszystkich systemach cyrkulacji
wodnej np.: obiegach roztworów zwilżających,
zbiornikach wywoływarek,  wymiennikach jonowych itp.
Umyć dokładnie zespół wodny (najlepiej środkiem Systemreiniger). W zależności od potrzeby stosować 1-5 ml środka na
10 l roztworu.

Środek przeciwpieniący do instalacji wodnych

LAVITT

• szybko i efektywnie eliminuje powstawanie piany
• niezwykle wydajny – minimalne dozowanie
• do wszystkich systemów obiegu wody w instalacjach
roztworów zwilżających, wywoływarkach itp.

Skuteczna pasta do mycia rąk

Preparat dozować w ilości 1-5 ml na 30 litrów roztworu
zwilżającego, wywoływacza itp. Nie należy przekraczać zalecanej ilości.

• zawiera tensydy rozpuszczające zabrudzenia z farb, brud
i tłuste osady
• działa ochronnie na skórę rąk, czyści dogłębnie ale
nie wysusza
• drobne cząstki pasty umożliwiają usuwanie uporczywych
zabrudzeń
Suche ręce natrzeć dokładnie pastą a następnie wypłukać pod
bieżącą wodą.

PREPARATY POMOCNICZE
PROSZKI DO NAPYLANIA DRUKÓW
Dobór właściwej grubości ziarna proszków uzależniony jest
od gramatury zadrukowywanego podłoża i jego jakości.
Proszek o grubości ziarna 15µm przeznaczony jest do
podłoży do 150 g/m2.
Proszek o grubości ziarna 20µm przeznaczony jest do
podłoży do 200-250 g/m2.
Proszek o grubości ziarna 30µm przeznaczony jest do
podłoży do 300-400 g/m2.
Proszek o grubości ziarna 45µm przeznaczony jest do
podłoży ponad 350-400 g/m2.

ŚRODKI POMOCNICZE DODAWANE DO FARB
ANTIABLEGEPASTE
Pasta zapobiegająca odciąganiu arkuszy w stosie
•
•
•
•
•

polepsza zachowanie arkuszy w stosie
zwiększa gładkość zadrukowanej powierzchni
nie ma wpływu na właściwości farby
umożliwia drukowanie w wyższe stosy
nie zmienia charakterystyki druku

Pastę dodawać do farb w niewielkiej ilości, nie przekraczającej
0,5-1%.

OLEJ DRUKARSKI
PROSZEK SKROBIOWY S5
• naturalny, produkowany na bazie skrobii
• posiada zaokrąglone krawędzie, kuliste i miękkie
ziarno (nie niszczy powierzchni płyt)
• wyselekcjonowana i maksymalnie równomierna
wielkość ziaren
• nadaje się do wszystkich typów urządzeń
do proszkowania, także elektrostatycznych
• nie chłonie wilgoci z powietrza
• nie zbryla się i nie zatyka dysz
• nie powoduje powstawania pyłu, nie brudzi maszyny
• nie rozpuszcza się w wodzie ani w alkoholu
• nadaje się druków, które będą lakierowane
lub foliowane, nie tworzy pęcherzy
• dostępny w 4 standardowych wielkościach
ziarna 15, 20, 30 i 45 µm
• specjalnie dodatkowo wyselekcjonowana
wielkość ziarna 16 i 22 µm
Proszki skrobiowe dostępne są także w specjalnej wersji
do druków lakierowanych lakierem dyspersyjnym - S5 WL.
Ich ziarna są specjalnie powlekane i wykazują właściwości
hydrofobowe.

PROSZEK CUKROWY L3
• produkowany na bazie naturalnego cukru
• przeznaczony do ponownego przejścia arkuszy
przez maszynę
• rozpuszcza się całkowicie w roztworze zwilżającym,
nie zmieniając jego właściwości
• posiada miękkie ziarno i strukturę krystaliczną
• nie powoduje zabrudzeń obciągów i płyty
• nie chłonie wilgoci z powietrza
• nie zbryla się i nie zatyka dysz
• nie powoduje powstawania pyłu, nie brudzi maszyny
• nadaje się do wszystkich typów urządzeń
do proszkowania (z wyjątkiem elektrostatycznych)
• dostępny w 4 standardowych wielkościach
ziarna 15, 20, 30 i 45 µm

•
•
•
•

redukuje lepkość i ciągliwość farby
przyspiesza schnięcie oksydacyjne farb
eliminuje wyrywanie włókien z podłoży wrażliwych
zapobiega brudzeniu powierzchni obciągów gumowych

Stosować do farb w ilości nie przekraczającej 5%.

THIXOPRINT / PASTA SKRACAJĄCA
Dodatek obniżający ciągliwość farby
•
•
•
•

zapobiega wyrywaniu włókien z podłoży wrażliwych
przeciwdziała zwijaniu się papierów o niskiej gramaturze
polepsza zachowanie się arkuszy w stosie
nie wpływa znacząco na zmianę lepkości farb

Dodatek Thixoprint stosować do farb w ilości 3-5%.
Pastę skracającą w ilości do 10%, szczególnie przy
drukowaniu apli.

PREPARATY POMOCNICZE
PASTA ROZRZEDZAJĄCA

GRAFO DRIER EXTRA

Pasta rozrzedzająca farbę

Suszka do farb

•
•
•
•

• szczególnie zalecana do druku na podłożach
o niskiej chłonności, powlekanych polietylenem,
metalizowanych lub foliach
• wchodzi w reakcję ze środkiem zwilżającym zawartym
w farbie i przekazując tlen powoduje schnięcie
oksydacyjne farby od środka
• zapewnia szybsze i równomierne przesychanie
warstwy farby
• poprawia odporność na ścieranie i zarysowania
• zwiększa wydajność produkcji przez skrócenie czasu
składowania druków przed ich dalszą obróbką
• obniża skłonność do odciągania arkuszy w stosie
• aksamitna konsystencja powoduje równomierny
podział w farbie

redukuje ciągliwość farby
zmienia również lepkość farby
zwiększa przyrost punktów rastrowych
przeciwdziała wyrywaniu włókien z podłoży
wrażliwych i zwijaniu papierów o niskiej gramaturze

Pastę dodać do farby w ilości 1-3%.

PASTA CORONA
Pasta obniżająca ciągliwość farby
• umożliwia równomierny wydruk, szczególnie
w przypadku drukowania powierzchni aplowych
• nie wpływa na zmianę lepkości farb i ich konsystencji
• polepsza przyjmowanie farby przez podłoże
• przyspiesza schnięcie farby

Suszkę należy dodawać do farby w ilości nie większej niż 3-5%.

Pastę dokładać do farby w zależności od potrzeb w ilości
od 5 do 20%.

SUSZKA MONSUN
Suszka do farb

SCHEUERSCHUTZPASTE
Pasta poprawiająca odporność na ścieranie
•
•
•
•

zawiera dużą ilość cząsteczek wosków
zwiększa odporność warstwy farby na ścieranie
powoduje lekkie obniżenie połysku druków
podwyższa odporność druków na obciążenia
mechaniczne

Pastę dodawać do farby w ilości nie większej niż 5%.

• suszka na bazie związków kobaltu i magnezu
• przyspiesza schnięcie farb
• nadaje się do każdego rodzaju farb offsetowych
Suszkę dodawać do farby w ilości 1-3%.

Michael Huber Polska Spółka z o.o.
55-080 Kąty Wrocławskie
Nowa Wieś Wrocławska, ul. Nowa 21
wroclaw@mhp.com.pl
Sekretariat

71 354 81 10

Offset		
Dział handlowy 71 354 81 16
71 354 81 17
Zamówienia
71 354 81 34
Flekso
Dział handlowy 71 354 81 25
71 354 81 26
601 278 788
Zamówienia
71 354 81 38
UV

71 354 81 28
601 835 947

Oddział Warszawa
ul. Żupnicza 17
03-821 Warszawa
warszawa@mhp.com.pl
Dział handlowy 22 619 99 00
Oddział Gdańsk
ul. Grunwaldzka 209
80-266 Gdańsk
gdansk@mhp.com.pl
Dział handlowy 58 520 18 08
Oddział Poznań
ul. Kamiennogórska 22
60-179 Poznań
poznan@mhp.com.pl
Dział handlowy 61 863 02 87
Oddział Kraków
ul. Vetulaniego 5
31-226 Kraków
krakow@mhp.com.pl
Dział handlowy 12 416 99 90
Oddział Szczecin
ul. Wieniawskiego 36
71-142 Szczecin
szczecin@mhp.com.pl
Dział handlowy 91 486 13 31
601 835 821

Zapraszamy do korzystania z pomocy naszych doradców technicznych,
którzy pomogą dobrać środki pomocnicze optymalnie do Państwa potrzeb.

Karty charakterystyki do wszystkich produktów dostępne są na stronie:    www.mhp.com.pl

More than just ink ...

Huberlinia: 0801 355 334

