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Ambalaj:

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

Ambalaj:

TURQUOISE (TURKUAZ) SF
Tabaka Baskı Hazne Suyu

TURQUOISE (TURKUAZ) CS
Web(COLDSET)Baskı Hazne Suyu

Turquoıse (Turkuaz) SF, kalitesini fogra onayı alarak kanıtlamış olan bu ürün günümüzün yüksek 
hızlı ofset baskı makineleri için üretilmiş üstün performanslı hazne suyudur.

Avantajları:
• Baskı performansında mekanik ayarlarda hiçbir değişiklik yapmadan alkol kullanımını en az 

%50 oranında azaltarak zaman kaybını ve bozuk oranını düşürerek baskı maliyetlerini minimu-
ma indirir.

• Sert su, değişik kağıt ve mürekkep tiplerinden kaynaklanan merdane ve blanketlerde kireç 
birikmesi sorunun ortadan kaldırır.

• Daha az alkol kullanımı nedeniyle çevre ve insan sağlığına karşı olumlu etki sağlar.
• Düşük su değerlerinde baskı yapılabilmesine yardımcı olarak, farklı mürekkep, kağıt ve nem-

lendirme sistemlerinde optimum performans alınmasını sağlar.
• Kalıp ve blanket üzerinde çok ince bir su tabakası olmasına rağmen kalıbın tonlamasını önleye-

rek baskıda kaliteyi sürekli hale getirir.
• Mürekkebin içine hızlı ve kontrollü bir şekilde girer ve mükemmel su / mürekkep dengesinin 

kurulmasına yardımcı olur.
• Baskıda sıklıkla karşılaşılan nemlendirme problemlerini ortadan kaldırır, baskı ustasına kolaylık 

sağlar.
• Her tip kalıp için (konvensiyonel ctp, ctcp) uygundur.
• Arıtılmış, yumuşak-sert su tiplerinin hepsinde sorunsuz biçimde kullanılabilir. İçinde bulunan 

kuvvetli temizleyici ve bakteri önleyici kimyasallar sayesinde su sisteminde ve tanklarda bakteri 
ya da benzeri birikmelerin oluşmasını önler.

Kullanım Şekli:
• Başlangıç dozajı olarak %2 su önerilir, suyun sertliğine bağlı olarak bu oran %3’e kadar artırıla-

bilir. Bu ürünü ilk kullanımda %5-8 IPA kullanılması  tavsiye edilir daha sonra bu oran minimum 
seviyelere çekilebilir.

TURKUAZ CS Yeni nesil makine ve sistemlere uygun üretilmiş kurulumu ve kullanımı kolay bir 
hazne suyudur. Değişen baskı makineleri teknolojisi ve günümüzün ihtiyaçlarına cevap vere-
bilecek özelliklere ve geniş çalışma alanına sahip kaliteli bir üründür. Yeni makine teknolojileri 
kullanılacak  yardımcı kimyasalların da yapısal olarak bir takım özellikler taşımasını gerektirir. 
TURKUAZ CS bu özelliklere fazlasıyla sahip özel bir üründür.

Avantajları:
• TURKUAZ CS hazne suyu kullanılmaya başlanıldığı andan itibaren etkili temizleme gücüyle ve 

yüksek yayılma hızı yardımıyla daha efektif bir mürekkep su dengesi kurulmasına yardımcı olur.
• TURKUAZ CS Hazne suyu’nun uçuculuğunun %0 olmasından dolayı sistemde dolaşan suyun 

diğer birçok üründen daha uzun süre etkili olabildiğini kolaylıkla görebiliriz. Bu sizin için baskı 
kalitenizin sürekliliği açısından önemli bir kazançtır.

• TURKUAZ CS merdanelerde kirlenme ve parlamanın önüne geçtiği için daha uzun zaman dili-
minde bakım ihtiyacı oluşur.

• Sistemde bakteri oluşumuna izin vermez.
• Formülündeki koruyucular sayesinde  su sisteminin kalıcı zarar görmesini ve korozyonu engel-

ler.

Kullanım Şekli:
• TURKUAZ CS hazne suyunun karışım oranı %2,5-3 aralığındadır.
• Yüksek temizleme özelliğine sahiptir. 
• Her türlü  mürekkep ile kolaylıkla uyum sağlar.
• Makinede kullanılabilecek (konvansiyonel, ctp, ctcp) tüm kalıp tipleriyle uyum sağlar.
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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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