TEKNİK BÜLTEN :

CC
C

Kredi Kartı Baskıları İçin Ürünle
er
J60/92 :
PVC kredi kartlarında,
nda, yaz
yazı ve imza panelleri veya PVC üzerine ofset
baskı için mat beyaz mürekkep (Yaz
(Yazılabilir ve baskı yapılabilir
labilir beyaz zemin)
J66/IR :
Enfraruj ışın
n geçiren siyah mürekkep
J70/25 :
Serigrafi mürekkepleri veya ofset mürekkebi ile yap
yapılan baskılar
ları laminasyona uygun hale getirmek için Laminasyon verni
verniği. Gerektiğinde,
inde, CC serisi ile
yapılan baskılarda da kullanılabilir.
Z70/125 :
Laminasyon yapılmayacak
lmayacak olan kredi kartlar
kartları için şeffaf
effaf vernik.
Metalik yaldız baskılar:
Metalik yaldız mürekkepler, yaldızz verni
verniğine, metalik yaldız pasta karıştırılarak
larak elde edilir.
Metalik yaldız pastaları gümüş renginde olup, kullan
kullanılan vernik çeşidine
idine göre, yaldız
yald baskıda, gümüş,
altın sarısı, bakır gibi renkler oluşur.
Açık sarı yaldız için CC75A, altın sarıs
sı yaldız için CC76A, bakır rengi yaldız için
CC78A ve gümüş yaldızz için CC79A vernikleri kullan
kullanılır. Ayrıca bu vernikler karış
ıştırılarak ve
transparan mürekkepler ( WIEDERHOLD HG 400 serisi mürekkepler
mürekkepler)) ilave edilerek değişik
renklerde metalik yaldızlar
zlar elde etmek mümkündür. .
Satış programımızda iki çeşit
it metalik yald
yaldız pasta bulunmaktadır:
r: iri tanecikli B79/08 ve ince
tanecikli B79/16. Metalik yaldızlar
zlar elde etmek için, 100 gram verni
verniğe
e 13 gram iri
tanecikli B79/08 veya 10 - 12 gr ince tanecikli B79/16 metalik yaldızz pasta karıştırılır
kar
İnceltme

: Serisan SJVS(( nceltici) veya Serisan G2 veya G3 Geciktirici

Kuruma

: Fiziksel olarak, içindeki çözücü ve incelticilerin uçmas
uçması ile kurur.

Kuruma Müddeti

: Oda sıcaklığında
nda ( 20 -22°C )
: 2 saat .
Sıcak
cak hava ( 80 - 100°C) sirkülasyonlu fırında : 10-15 dakika.

Temizleme

: Rakle veya şablon
ablon temizli
temizliği: Serisan S77

Ambalajı

: Mürekkep ve vernikler :1 litre veya 200 gr .
Metalik yaldızlar
zlar
:1 litre, 100 gr veya 130 gr.

NOT.. Bu teknik bülten, yapılan
lan tecrübeler sonucu haz
hazırlanmış olup, herhangi bir garantiyi kapsamaz. Her kullanıcı,
kullan kendi
çalışma koşullarında tecrübeler yapıp,
p, sonucun uygunlu
uygunluğunu saptadıktan
ktan sonra seri üretime geçmelidir.
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