
  

 

TEKNİK BÜLTEN :   PP                   

Yalnız Polipropilen için Serigraf
 
 
Özellikleri:  
WIEDERHOLD PP, mat, örtücü, Yün Skalas
içermeyen pigmentlerden üretilmi
 
Polipropilen yüzeylere, normal mürekkeplerle bask
aleve tutulması veya yüksek voltajda elektrik bombard
(SERİSAN S84) sürülmesi ile mümkün olabilmektedir. Bunlar yap
tutuculuk sağlamamaktadır.  
 
WIEDERHOLD PP, Alevleme veya bombard
bırakmayan, POLİPROPİLEN yüzeylere direk bask
Ancak, baskı yüzeyinin temiz ve ya
 
İncelticileri:  

İnceltici  : SER
Geciktiriciler  

Kuruma:  
WIEDERHOLD PP' nin kuruma müddeti
Kuruma müddeti, daha sıcak ortamlarda veya 60° 
ve daha soğuk ortamlarda daha uzar. Ancak, dayan
yapılmalıdır.  
 
Temizlenmesi:  
Baskı sonunda, ipek ve rakle, SERİSAN S 77 üniversal temizleyici ile temizlenebilir. 
 
Mürekkebin muhafazası:  
Açılmamış, WIEDERHOLD PP, uygun ko
rutubet), en az 1 yıl depolanabilir.  
 
Ambalajı:  
Mürekkep :  1 Litre veya 200 gram
 
 
 
 
NOT.. Bu teknik bülten, yapılan tecrübeler sonucu haz
çalışma koşullarında tecrübeler yapıp, sonucun uygunlu

 
 

                         

fi Mürekkebi 

mat, örtücü, Yün Skalası 7 - 8 olan solmaya dayanıklı, a
içermeyen pigmentlerden üretilmiş bir serigrafi mürekkebidir.  

Polipropilen yüzeylere, normal mürekkeplerle baskı yapılabilmesi, baskıda evvel yüzeyin mavi 
veya yüksek voltajda elektrik bombardımanı yapılması veyahut ta 

SAN S84) sürülmesi ile mümkün olabilmektedir. Bunlar yapılmadığı takdirde, 

RHOLD PP, Alevleme veya bombardıman yapmaya, tutturucu sürmeye gerek 
LEN yüzeylere direk baskı olanağı veren POLİPROPİLEN 

yüzeyinin temiz ve yağsız olması gerekir.  

: SERİSAN SA2  
 : SERİSAN GS1, GS2 VE GS3  

WIEDERHOLD PP' nin kuruma müddeti, 20 °C sıcaklıkta takriben 10 - 15 dakika kadard
cak ortamlarda veya 60° - 80° C hava sirkülasyonlu f

uk ortamlarda daha uzar. Ancak, dayanıklılık ve tutuculuk testleri, en az 24 saat 

SAN S 77 üniversal temizleyici ile temizlenebilir. 

, uygun koşullarda (20°C sıcaklık ve 60-70 derece rölatif 
 

1 Litre veya 200 gram 

lan tecrübeler sonucu hazırlanmış olup, herhangi bir garantiyi kapsamaz. Her kullan
p, sonucun uygunluğunu saptadıktan sonra seri üretime geçmelidir. 
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, ağır metal  

da evvel yüzeyin mavi 
veyahut ta tutturucu 

takdirde, Polipropilende 

man yapmaya, tutturucu sürmeye gerek 
LEN mürekkebidir. 

15 dakika kadardır.  
80° C hava sirkülasyonlu fırında kısalır  

k ve tutuculuk testleri, en az 24 saat sonra 

SAN S 77 üniversal temizleyici ile temizlenebilir.  

70 derece rölatif  

olup, herhangi bir garantiyi kapsamaz. Her kullanıcı, kendi 
ktan sonra seri üretime geçmelidir.  


