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Техничко
Упатство

Corripol CR

Corripol CR e дизајниран за печатење на полиолефински табаци кои се користат за изработка на
знаци, дисплеи...

Главни карактеристики
Финиш
Сјај

Сушење

Тип на
Сито:
шаблон:
50°C 20-25
Било кој тип
90-110
монофилно
секунди
на шаблон
прекумерна
освен “Stenplex
топлина да се Amber“
избегнува
Препорачан:
Индиректен
Воздушно
или 25/35
сушење:
микронски
капиларен
30-45 мин
филм
Сито: 90-110
Sericol:
монофилно
Dirasol 902
Dirasol 916

Покривност:

Апликации

Спектар на боја

50-55m2/ltr
низ 90 сито

Полиолефински
табаци
‘Akylux’
‘Correx’
’Fluted’
‘Huntsman‘
‘Corriboard’
‘Corriflute’

25 вклучувајќи
и Seritone
Matching
Systems и 6
флуоросцентни
плус
трихроматски
сет.
(BS4160/4166).
to DIN/16538/9

Својства
Добра стабилност на ситото. Одлична лепливост, сушење на ниска температура.

ВАЖНО: Промешајте добро пред секоја употреба. Corripol CR е специјално дизајниран за употреба
на полиолефин кој е корона третиран при производство. Ефикасноста на овој третман се намалува
со тек на време, затоа е препорачливо да се користи “свежа“ залиха. Секоја контаминација на
површината(пр. отисоци од прсти) ќе ги намали лепливоста и отпорноста на вода на финалниот
отисок. Допирање на просторот на кој се печати треба да се избегнува или да се носат памучни
ракавици. Есенцијално е да компатибилноста на бојата и материјалот се провери пред да се одпочне
со работа.

Corripol CR Флуоросцентни бои
Светлосната трајност на 6-те
флуоросцентни нијанси е регу
лирана со дебелината на слојот
боја и периодот на изложеност
на директно сонце. Во умерени
климатски услови, надвореш
ниот животен век е од 3-6 месе
ци.
The Seritone 'A' Matching System
Овој систем им овозможува на
печатарите да лесно добијат од
говарачки посебни бои.
Системот се состои од 9 бои кои
се без олово, секоја селектирана
поради чистината на тонот и
компатибилноста за мешање.
Користејќи ги Seritone base
colours плус Црна, Бела и лак
речиси секоја боја може да се
добие.
The Seritone 'B' Matching System
Seritone 'B' Matching System е
исто така достапен, за употреба
каде е потребна поголема по
кривност.
Спектар на бои
Corripol CR е достапен во 21
стандардни бои кои не содржат
олово и кои се со способност за
меѓусебно мешање вклучувајќи
ги Seritone 'A' Matching System,
6 флуоросцентни бои плус
трихроматски сет. The Seritone
'B' Matching System содржи 4
додатни нијанси кои содржат
олово.

Стандардни бои
CR001: Black
CR021: White
CR041: Light Yellow/Serittone Yellow
CR064: LF Light Yellow/Seritone Yellow
CR043 Mid Chrome/Seritone Yellow
CR066 LF Mid Chrome/Seritone Yellow
CR102 Deep Orange/Seritone Orange
CR114 LF Deep Orange/Seritone Orange
CR122 Scarlet
CR164 Seritone Red
CR165 Seritone Magenta
CR127 Deep Violet/Seritone Violet
CR203 Mid Blue
CR204 Royal Blue
CR225 Ultramarine
CR230 Seritone Blue
CR283 Bright Green
CR325 Seritone Green
CR383 Varnish
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