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ALPHA COFREE smart AP 500

ALPHA COFREE smart -це нова серія фарби для офсетного аркушевого друку від компанії
hubergroup. Завдяки нашим технологіям фарба ALPHA smart завжди свіжим, тонким шаром
передається по фарбовій групі валів, не утворюючі сухої полімеризованої плівки. Швидкий та
стабільний вихід на баланс фарби і зволожуючого розчину. Висока прозорість і чистота
пігменту чітко визначає фарбу по міжнародному стандарту ISO 2846-1 та ISO 12647-2. А низька
тональна розбіжність між всіма чотирма кольорами тріади, забезпечує нейтральний баланс
сірого, в усьому діапазоні тону.
Фарби ALPHA COFREE smart з сикативами на безкобальтовій основі – це майбутні європейські
вимоги які ми запроваджуємо вже сьогодні.

Застосування.
ALPHA COFREE smart - призначений для друку на абсорбуючих матеріалах. Ідеально підходить
для друкарських машин середньої швидкості, без барабану одночасного, двостороннього
друку.
Ця серія друкарських фарб містить в собі мінеральне масло і не рекомендується для друку
харчової упаковки.

Властивості.
ALPHA COFREE smart

Властивості стійкості згідно з ISO 12040 / ISO 2836
Світлостійкість

Спирт(IPA)
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*) не підходить для друку плакатів







Колір відповідно до міжнародних стандартів ISO 2846-1 та ISO 12647-2
Швидкий і стабільний баланс фарби і зволоження.
Бездоганна стабільність щільності друку.
Підходить для друку на безспиртовому зволоженні (IPA-free).
Не містить кобальту(cofree).
Глянець
Стійкість до стирання
Чіткість растрової крапки
Швидкість закріплення
Післядрукарське оздоблення
Друк зі зворотом.
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Допоміжні додатки.
ALPHA COFREE smart - друкарська офсетна фарба повністю готова до використання і
зазвичай використовується без додавання додатків. У випадку коли фарбу необхідно
адаптувати до специфічних умов друку, дозволяється використовувати додатки які сумісні з
технологією офсетного друку.



Для зменшення липкості на матеріалі схильному до вищипування Linseed Oil/Printing Oil 10T1405,
Для пришвидшення окисної дії(висихання) MONSUN 10T7265.

Класифікація.
Маркування «Небезпечні речовини» (GefStoffV): Немає
Маркування «Вогненебезпечні речовини» (VbF): Немає.
MSDS матеріали по техніці безпеці доступні за вимогою.
.

Контактні адреси для отримання консультацій та подальшої інформації можна знайти на сайті www.hubergroup.com
Цей технічний інформаційний лист відображає поточний стан наших знань. Він призначений для інформування та консультування. Ми не несемо
відповідальності за правильність. Модифікації можуть бути зроблені в інтересах технічного вдосконалення
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