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SUBSTIFIX®- MGA
Dodatek do redukcji izopropanolu w druku arkuszowym

8360 09

8360 19

do wody o zawartoci
wodorow glanów
do 250 mg/l

do wody o zawartoci
wodorow glanów
powy ej 250 mg/l

Zastosowanie
®

SUBSTIFIX - MGA przeznaczony jest do stosowania w zespo ach alkoholowych maszyn arkuszowych przy
zadrukowywaniu zewn trznej strony opakowa na rodki spoywcze i inne produkty wraliwe sensorycznie.
Izopropanol stosuje si do roztworu zwilaj cego w celu obniania napi cia powierzchniowego i do poprawy
przenoszenia rodka w zespole wodnym. W standardowych warunkach zaleca si stosowanie izopropanolu
®
w koncentracji 8-12%. SUBSTYFIX -MGA pozwala na ograniczenie zawartoci izopropanolu w roztworze
zwilaj cym do 3-5%. W zalenoci od konfiguracji zespo u zwilaj cego mona nawet zupe nie
wyeliminowa alkohol izopropylowy z procesu druku.

Wa ciwo ci specjalne
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimalny potencja migracji
Neutralny sensorycznie
Redukcja iloci izopropanolu w rodku zwilaj cym do 0-5%
Bardzo szybki wydruk z p yt
Szybkie i stabilne ustalanie si równowagi farbowo-wodnej
Nadaje si do kadego rodzaju p yt
Skuteczne dzia anie zapobiegaj ce ysieniu wa ków farbowych
Stabilizacja wartoci pH w przedziale 5,0-5,3

Wskazówki u ytkowe
W zalenoci od rodzaju materia u powlekaj cego wa ki w zespole wodnym i zawartoci izopropanolu moe
okaza si konieczne zwi kszenie obrotów duktora. Nie powoduje to jednak zwi kszonego przenoszenia
rodka zwilaj cego na p yt . W celu ca kowitej eliminacji izopropanolu najkorzystniej jest stosowa pow oki
wa ków z hydrofilnych gum. Bardzo wana jest równie dok adna regulacja wa ków i odpowiednie
0
ch odzenie rodka zwilaj cego na poziomie 8-10 C. Niektóre rodzaje farb o specjalnej pigmentacji (np.
farby metaliczne) mona stosowa podczas druku bez alkoholu tylko warunkowo.

Ilo  dodatku
Zalecana ilo dodatku do roztworu zwilaj cego wynosi 4%.

Oznakowanie
Zgodnie z przepisami o substancjach niebezpiecznych: drani cy (Xi)
Pozosta e informacje zawiera karta charakterystyki preparatu

Opakowania
Pojemnik z tworzywa sztucznego - 10 kg
Beczka z tworzywa sztucznego - 220 kg
Kontener zwrotny z tworzywa sztucznego - 500 kg
Dalsze informacje i porady mona uzyska pod internetowym adresem: www.mhp.com.pl
Niniejsza informacja techniczna odpowiada aktualnemu stanowi naszej wiedzy w tym temacie i spe nia tylko funkcj informacyjn i
doradcz . Z tego wzgl du nie moe by podstaw do roszcze prawnych. Zastrzeone s zmiany wynikaj ce z post pu technicznego.

10.8.12

