OFSET BASKI BLANKETLERİ

ADVANTAGE DUAL

Konvansiyonel /hibrid / UV
mürekkepler için blanket

ADVANTAGE DUAL
Advantage, baskı endüstrisi için ofset baskı blanketlerinde devrim
niteliğinde bir gelişmenin ürünüdür. Bu ürünün özgün tarafı, kord karkas
yapısıdır.
Bu sayede baskı prosesinde standart blanketlere göre
%30’lara kadar tasarruf sağlanabilir.
Advantage Dual, özellikle, farklı mürekkeplerin kullanıldığı baskı
makinelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
the same press.

RENK
YÜZEY BİLEŞENİ
YAPISI
ÇEŞİT
YÜZEY BİTİŞİ
YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ, RA
MİKRO SERTLİK
GERİLME
NOMINAL KALINLIK

Indigo

HASSASİYET
ALT KATMAN
BLANKET ALTI&GERDİRME

≤ 0,02 mm

UYGULAMA MÜREKKEP
Düz Ofset
Heatset-Kurutmalı
Web Ofset
Ambalaj
Lak
Metal
Sürekli Form

UV ve konvansiyonel mürekkebe uygundur
Kord Karkas
Sıkıştırılabilir
Taşlanmış ve parlatılmış
0,60 – 0,90 µm
68 +/- 3 IRHD
< 0,70 % at 500 N/5 cm
1,95 mm (ISO 12636)
1,70 mm (ISO 12636)
Su ve solvent geçirmez
OEM talimatlarına uygundur

YAPISI

UV
Konvansiyonel
Hibrit

Baskı Yüzeyi
Bez katman
Sıkıştırılabilir kapalı
hücre katmanı
Kord katman
Sızdırmaz alt tabaka

Tavsiye edilir

Uygun

Tavsiye edilmez

ÖZELLİKLER

AVANTAJLAR

Boyutsal Kararlılık

Hemen hemen hiç incelme ve uzama olmaması blankete boyutsal olarak önemli bir
kararlılık vermektedir. Blanketin montajı sonrası tekrar tansiyon alınmasına gerek
kalmadığından zamandan tasarruf sağlanır
Radyal kord karkas yapı ile kombine edilmiş yeni sıkıştırılabilir katman mükemmel bir
darbe emiş ve darbe sonrası hızlı düzelme sağlar. Solvent emilişine dirençli olması kısa
zamanda yüzey parçalanmasını önler
Bu özel formüle sahip yüzey bileşenleri, geniş aralıkta farklı kalitedeki kağıt cinslerinde
mükemmel mürekkep ve nokta transferini sağlamak için özel bir şekilde üretilmektedir.
Atak yapmayan UV mürekkeplere ve yıkama solventlerine karşı şişme direnci yüksektir.
Gün ışığı floresan mürekkepler, metal pigmentli mürekkepler ve mineral yağ bazlı
mürekkeplerle UV mürekkeplerin degişmeli olarak çalışıldığı yerlerde kullanılması tavsiye
olunur.

Sıkıştırılabilir kapalı hücre katmanı

Mikro taşlanmış baskı yüzeyi

Sızdırmaz alt katman

Su ve solvent geçirgenliğine karşı ilave ekstra koruma sağlar
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