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AUXILIARI PENTRU CERNELURI PE BAZǍ DE APǍ
Defoamer L 54131
- Se recomandǎ a fi utilizat cu toate cernelurile pe bazǎ de apǎ
- Proporţia de amestec: 1 %
- Nu se recomandǎ utilizarea acestui produs cu cerneala Aqua-Jet ® KSF
Defoamer L 36273
- Se recomandǎ a fi utilizat cu cerneala Aqua-Jet ® KSF
- Proporţia de amestec: 1 %
Crosslinker L 20749, Fixative L 31313
- Îmbunǎtǎţeşte rezisenţa chimicǎ şi mecanicǎ a cernelurilor serigrafice pe bazǎ de apǎ
- Prin adǎugarea Crosslinker L 20749 sau Fixative L 31313 la cernelurile pentru textile se îmbunǎtǎţeşte rezistenţa la
spǎlare. Timpul de viaţǎ al amestecului cu aceste 2 produse este de 8 ore
- Adǎugarea Crosslinker L 20749 sau Fixative L 31313 îmbunǎtǎţeşte în anumite cazuri aderenţa pe materialul de
imprimat (ex: în cazul Aqua-Jet ® KSF – este îmbunǎtǎţitǎ aderenţa pe polistiren)
Retarder VZ 100
- Întârzietor pe bazǎ de solvent
- Proporţia de amestec: pânǎ la 5 %
- Întârzie uscarea cernelii în ochiurile sitei
Retarder L 47716
- Întârzietor pe bazǎ de apǎ
- Proporţia de amestec: pânǎ la 10 – 20 %
- Are acelaşi efect ca întârzietorul pastǎ deoarece nu scade vâscozitatea cernelii
Aqua-Jet ® Liquid Cleaner L 34642
- Curǎţitor ideal doar pentru cernealǎ pe bazǎ de apǎ puţin uscatǎ în ochiurile sitei
Aqua-Jet ® Liquid Cleaner L 47603
- Curǎţitor ideal doar pentru cernealǎ pe bazǎ de apǎ puţin uscatǎ în ochiurile sitei (are un conţinut de 6% solvent)
Cleaner Concentrate 6953
- Curǎţitor concentrat, fǎrǎ solvenţi
- poate fi diluat cu apǎ
Cleaner 6614
- Curǎţitor pe bazǎ de solvent recomandat pentru curǎţarea reziduurilor de cernealǎ uscate în ochiurile sitei
- Ecranul ar trebui sǎ fie complet uscat înainte de curǎţare

