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Zawarte tu informacje są zgodne z naszą obecna wiedzą i możliwie najtrafniejsze. Mimo to nie możemy 
zagwarantować poprawności w każdych okolicznościach. Z tego powodu nasze produkty sprzedajemy bez 
gwarancji i z zastrzeżeniem, że każdy konsument przeprowadza własne testy by ocenić przydatność produktu 
do jego potrzeb. KOPIMASK, S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek bez wcześniejszego 
uprzedzenia. 

 OPIS 

Dodatek szczególnie wskazany do farb konwencjonalnych. Zapewnia wartość pH pomiędzy 4,80 a 5,00 w zależności od 
dodatku i twardości wody. Pozwala na znaczne zmniejszenie ilości alkoholu lub nawet jego całkowite wyeliminowanie (IPA 
FREE). 

 

OGÓLNE ZASTOSOWANIE 

 Offset arkuszowy woda / alkohol 

 Offsetowe maszyny rolowe 

 

WŁAŚCIWOŚCI 

 Dobra równowaga farba-woda 

 Szybki narząd 

 Niskie zużycie wody 

 Dla wody o twardości pomiędzy 5 a 18°dH 

 Minimalizuje gromadzenie się włókien papieru i farby na wałkach 

 Zawiera inhibitory korozji 
 

CHARAKTERYSTYKA 

Kolor 
Gęstość 
pH 
Przewodność przy  1% 

Niebieski 
1,080g/cc 
4,80-5,00 
480 µS (micro Siemens) 

 

MAGAZYNOWANIE 

Nie wystawiać na działanie temperatur poniżej 5°C i powyżej 35°C. Termin ważności produktu przechowywanego w 
zamkniętym opakowaniu i w odpowiedniej temperaturze wynosi 24 miesiące. 

 

PRZECHOWYWANIE 

Pojemnik 20kg / Pojemnik 220kg / Kontener 1000kg / 

 

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA 

Zalecamy dodanie w zależności od twardości wody następujący % dodatku. Parametry te są przybliżone i powinny być 
dostosowane do potrzeb. 
 

 Dla miękkiej wody 5°dH zaleca się 3% dodatku 

 Dla średniej wody 11°dH zaleca się 3-3,5% dodatku 

 Dla twardej wody 18°dH zaleca się 3,5-4% dodatku 

 Zaleca się, aby nie przekroczyć 5% dodatku, ponieważ może to spowodować problemy z drukowaniem. 
 
Zawartość alkoholu izopropylowego może się zmieniać od 5% do 0%, w zależności od systemu nawilżającego maszyny 
drukującej i  jego stanu. 
 
Drukowanie bez alkoholu – IPA FREE – radzimy, aby użyć 4% dodatku. 
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