Seria konwencjonalnych farb offsetowych
na bazie olejów mineralnych
do szerokiego spektrum aplikacji.
.

Farby serii Perfect Finish to oparte na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych
konwencjonalne farby offsetowe do drukowania arkuszowego. Mogą być stosowane
do szerokiego spektrum aplikacji na wielu podłożach o różnych stopniach chłonności.
Są zgodne z wymaganiami współczesnych maszyn drukujących – możliwe jest drukowanie
z odwracaniem w maszynie (SW) jak i jednostronne.
Farby te łączą dwie dość przeciwstawne właściwości - wyjątkowo wysoki połysk oraz szybkie
utrwalanie. Szybsze schnięcie daje możliwość kierowania zadrukowanych arkuszy do kolejnych
procesów wykańczających w krótszym czasie od opuszczenia maszyny drukujacej.

INFORMACJA TECHNICZNA

PERFECT FINISH

Główne cechy serii Perfect Finish to:
 szybkie utrwalanie
 wysoki połysk
 dobra odporność na ścieranie
Farby Perfect Finish spełniają wszystkie wymagania normy ISO 2846-1. Ich intensywność oraz
parametry dotyczące odwzorowania punktów rastrowych są zgodne z normą ISO 12647-2
dotyczącą właściwości farb jak również farby te pozwalają na uzyskanie bardzo neutralnego
balansu szarości. Zostały wyprodukowany z dużym udziałem surowców odnawialnych.
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Niniejsza informacja techniczna jest zgodna z aktualnym stanem naszej wiedzy i pełni jedynie funkcję informacyjną oraz doradczą.
Z tego względu nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń prawnych.
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