
1000kg.200kg.30kg.10kg.

Ambalaj:

NOVA ALCOFREE SF
Alkolsüz Tabaka Baskı Hazne Suyu
Yüksek teknolojiye sahip, bugünün yeni nesil, yüksek hıza sahip düz ofset (sheet-fed) 
baskı makineleri için üretilmiş, her türlü nemlendirme sistemine uygun, devrim yaratan 
bir hazne suyudur. Kullanımına başladıktan sonra kademeli olarak baskıda alkol 
kullanımından tamamen kurtulabilirsiniz.

Avantajları:
• NOVA ALCOFREE SF kademeli olarak alkol kullanımını düşürür ve zaman içinde alkolün tama-

men ortadan kalkmasını sağlar.
• Alkolsüz kararlı baskı kalitesine sahip olunur (V.O.C. içermez)
• Mükemmel su / mürekkep dengesi baskıcılara geniş çalışma alanı sağlar.
• Baskıya hızlı başlama özelliği sayesinde baskıda zaman kaybını ve bozuk miktarını azaltır.
• Sahip olduğu tampon sistemi sayesinde suyun pH’ının uygun değerde(4,8 - 5,2 aralığında)  

kalmasını sağlar.
• Blanket üzerinde toz toplanmasını azaltır ve baskıda verimliliğin artmasına yardımcı olur.
• Mükemmel emülsifikasyonuna göstermiş olduğu direnç nedeniyle mürekkebin merdanelere 

geri gelmesini önler.
• Dozlama sisteminin ve tesisatın temiz kalmasını sağlar.
• Makinenin üzerindeki  metal parçaların korozyonunu önler.
• Makinedeki plastik parçalar için zararlı değildir.
• En son CTP kalıp teknolojisine göre formüle edilmiştir.

Kullanım Şekli:
• Her çeşit düz ofset (sheet-fed) baskı makinesi için uygundur.
• Kullanılan suyun kalitesine bağlı olarak başlangıçta, %2-4 arasında ALCOFREE SF hazne suyu 

ve en fazla %3 IPA (Isopropil  alkol) ilave ediniz. Kademeli olarak IPA oranını %0 değerine kadar 
düşürebilirsiniz.

1000kg.200kg.30kg.10kg.

Ambalaj:

ALFA PLUS 3300
Genel Kullanım Ofset Hazne Suyu
Değişen baskı makineleri teknolojisi ve günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilecek özelliklere ve 
geniş çalışma alanına sahip kaliteli bir üründür. Çok renkli, düşük ve yüksek hızlı ofset baskı ma-
kinelerdeki değişik nemlendirme sistemlerinin hepsine uyum sağlayabilecek özelliklere sahiptir.

Avantajlar:
• Alfa 3300 Plus her tip mürekkeple alkollü ve alkolsüz makinelerde başarılı bir üründür.  
• Alfa 3300 Plus her türlü konv. , CTP ve CTcP kalıpla çalışabilir. Tüm bu kalıplar üzerinde hiçbir 

olumsuz etkisi yoktur.
• Alfa 3300 Plus yüksek temizleme gücü ile mürekkebin içine fazla nüfuz etmeden  transfer kabi-

liyetini korur. Daha keskin tram elde edilmesini sağlar.
• Alfa 3300 Plus kurulumu ve uygulanması kolay bir üründür. 
• Alkollü - Alkolsüz özellikle Coldset Web Ofset ve çok renkli tabaka ofset baskı makinelerinde 

kullanılır.
• Standart değerlerdeki sularda, tavsiye edilen alkol ve hazne suyu karışımı başarılı olacaktır.

Kullanım Şekli:
• Matbaa Suyuna karıştırılan hazne suyu oranı  %2,5-3 aralığındadır.
• Kullanılan alkol karışım oranı %5-8 aralığındadır.
• Yumuşak sularda Nova Sertlik Düzenleyici ile uygulanır.

 

http://www.teknova.com.tr - marketing@teknova.com.tr

Bu broşürde verilen bilgilerin güvenilir ve iyi niyetle verildiği göz önünde bulundurulmalıdır ancak herhangi bir garantisi  yoktur.
Bu ürünü ticari olarak kullanmadan önce, kullanıcının kendi kullanım koşulları altında uygunluğunun denenmesi tavsiye olunur.
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