Informacja techniczna
10.P.012 | Konwencjonalny druk offsetowy | Farby triadowe

Eco-Perfect-Dry
Offsetowe farby triadowe szybkoschnące
i szybko wsiąkające w podłoże na bazie surowców odnawialnych
bez olejów mineralnych i bez kobaltu

Eco-Perfect-Dry to seria farb triadowych do offsetu arkuszowego bazujących na technologii Inkredible.
Farby są szybkoschnące i szybko wsiąkające w podłoże. Odporne na obciążenia mechaniczne,
przeznaczone do szerokiego spektrum podłoży drukowych.
W farbach zastosowano pigmenty o najwyższej transparentności i czystości umożliwiające zarówno
spełnienie wymagań norm ISO 2846-1 oraz 12647-2 jak i gwarantujące niewielki zakres odchyłek
kolorystycznych, neutralnego balansu szarości bez utraty punktu podczas druku nakładu.
Seria farb Eco-Perfect-Dry już dziś spełnia wszystkie przyszłe wymagania Unii Europejskiej.

Zakres stosowania
Farby serii Eco-Perfect-Dry charakteryzują się szybkim schnięciem oksydacyjnym i zdolnością szybkiego
wsiąkania w podłoże. Zalecane są do zleceń, przy których wymagana jest natychmiastowa dalsza obróbka.
Są przy tym odporne na ścieranie i minimalizują możliwość powstawania zjawiska karbonizacji.
Farby nie zawierają w swoim składzie oleju mineralnego i kobaltu, nie są jednak farbami o niskiej migracji.
Dlatego też nie zalecamy ich do drukowania opakowań artykułów spożywczych.
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Właściwości specjalne









Bardzo szybkie przesychanie oksydacyjne
Doskonała odporność na ścieranie i niska skłonność do karbonizacji
Możliwość natychmiastowej dalszej obróbki arkuszy
Kolorystyka zgodna z normą DIN ISO 2846-1
Produkcja zgodna z normą ISO 12647-2
Wysoka tolerancja na środek zwilżający i wysoka stabilność podczas druku nakładu
Do drukowania bez alkoholu
Bez zawartości olejów mineralnych i kobaltu

Profil właściwości
Eco-Perfect-Dry
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Wsiąkanie w podłoże



Dalsza obróbka




Połysk
Odporność na ścieranie

Odwracanie arkusza S/W

Środki pomocnicze
Farby serii Eco-Perfekt-Dry są gotowe do druku.
Środki pomocnicze należy stosować tylko w wyjątkowych sytuacjach, aby dostosować farby do
specyficznych warunków technologicznych. Powinny być to środki, których receptura dostosowana jest do
wysoko jakościowego spoiwa, a mianowicie:
- w wypadku podłoży wrażliwych na zrywanie powierzchni należy dodać do farby olej drukowy Drucköl 10
T 1405 w celu obniżenia ciągliwości
- dla przyspieszenia schnięcia oksydacyjnego należy dodać do farby suszki MONSUN 10 T 7265.

Obowiązkowe oznaczenia ostrzegawcze
Wszelkie informacje zawiera karta charakterystyki preparatu

Opakowania
Puszka o poj. 1,0 kg pakowana próżniowo
Puszka o poj. 2,5 kg pakowana próżniowo
Duże opakowania

Dalsze informacje i porady można uzyskać pod internetowym adresem: www.hubergroup.com.pl
Niniejsza informacja techniczna odpowiada aktualnemu stanowi naszej wiedzy w tym temacie i spełnia tylko funkcję informacyjną i
doradczą. Z tego względu nie może być podstawą do roszczeń prawnych. Zastrzeżone są zmiany wynikające z postępu technicznego.

