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

Ambalaj:

ALCHOLEX
Tabaka Baskı Hazne Suyu
Günümüzün yüksek hızlı düz ofset baskı makinelerinde, alkolsüz baskı için üretilmiş yüksek tek-
nolojiye sahip bir üründür.

Avantajları:
• ALCHOLEX Hazne suyu her türlü düz ofset baskı makinesine uygun, alkolsüz baskı yapılabilir bir 

üründür.
• Mükemmel mürekkep / su dengesi sağlar ve aşırı mürekkep yayılmasına karşı direnç gösterir.
• Düşük su ayar değerleri sahip olunması, çeşitli tipteki ve kalitedeki mürekkep, kağıt ve su sis-

temlerinde kolay ayar yapabilme imkanı ve optimum performans alınmasını sağlar.
• Düşük oranda buharlaşmadan dolayı alkole oranla daha kolay kontrol edilebilir.
• Gaz çıkışı olmaması nedeniyle, başağrısı ve nefes alma problemleri oluşturmadığı gibi ayrıca 

içerdiği anti bakteriyeller vasıtasıyla membranların tıkanmasını da önler.
• Her türlü arıtılmış veya arıtılmamış suya ve su sistemine uygundur.
• Ultra düşük köpük sayesinde önceki nesil hazne sularının neden olduğu fazla ıslatmaya bağlı 

baskı problemlerini de ortadan kaldırmıştır.
• Ph değerini  4,8-5,2 arasında dengeleyerek yüksek kaliteli baskı elde edilmesini sağlar.
• CTP teknolojilerine uygun bir üründür.

Kullanım Şekli :
• Su şartlarına bağlı olmakla birlikte 2+4% arasında Alcholex hazne suyunu sirkülasyon sistemine 

ilave ediniz. Yumuşak sular için 2%, sert ve çok yoğunlukta  mürekkep talebi olan işlerde 4%’e 
kadar oranda kullanımı önerilir. 4%’ten fazla oranda kullanılması önerilmez.

• Bugünün yüksek teknolojisine sahip ner türlü düz ofset  baskı makinesinde kullanımı önerilir.
• Alkolsüz baskıya geçişte oluşması muhtemel sorunları ortadan kaldırmak amacıyla 2-3% IPA ile 

başlanılması tavsiye olunur.

      

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

Ambalaj:

NOVA ALCOFREE HS 
Alkolsüz Web(HEAT SET)Hazne Suyu
Yüksek teknolojiye sahip, bugünün yeni nesil, yüksek hıza sahip (heat-set) baskı makineleri için 
üretilmiş, her türlü nemlendirme sistemine uygun, devrim yaratan bir hazne suyudur. Kullanımı-
na başladıktan sonra kademeli olarak baskıda alkol kullanımından tamamen kurtulabilirsiniz.

Avantajları:
• NOVA ALCOFREE HS 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.
• Mükemmel emülsifikasyonuna göstermiş olduğu direnç nedeniyle mürekkebin merdanelere 

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

Kullanım Şekli:
• Her çeşit ticari, web baskı makinesi için uygundur.
• Kullanılan suyun kalitesine bağlı olarak başlangıçta, %2-4 arasında ALCOFREE HS hazne suyu 

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