
  

 

TEKNİK BÜLTEN :   TP
      

Termoplastik yüzeyler için tek ko

Özellikler : 

Termoplastiklerin büyük bir kısmına, özellikle Pleksiglas, Perpex, Resartglass gibi 
POLİMETAKRİLATLAR, sert ve yumuşak PVC, kris
yüzeylere uygulanan parlak, dış etkenlere ve s
pigmentlerden imal edilmiş NON TOKSİN bir tampon baskı mürekke
içermez.  
Alkollere dayanıklılığı sınırlıdır. POLİETİLEN 
 
İnceltme : 

TP 272-NT tampon baskı mürekkebi, kıvamlı hazırlanmış olup, baskıdan evvel inceltilmesi gerekir. 
İnceltme %15-30 oranında Serisan 
getirilinceye kadar yapılır. Çabuk kuruyan bir mürekkep olması nedeni ile 
klişe ve tamponda kuruma gerçekleşmemesi için, 
edilmesi gerekebilir.  

Kuruma : 

Normal sıcaklıktaki (20-25 C) havada : 5

saniye. 

Ancak, bu müddet sonunda da, mürekkep içerisinde bir miktar çözücü veya geciktirici kaldığından, 

mürekkebin tutuculuk testlerinin 1 gün sonr

Temizleme : 

Klişe ve rakle temizliği Serisan Üniversal Temizleyici S77 ile gerçekle
 
Ambalaj : 1 Litre veya 200 gram 

NOT.. Bu teknik bülten, yapılan tecrübeler sonucu 
koşullarında tecrübeler yapıp, sonucun uygunlu

                                                                                                                   

 

 

 
 

P 272-NT                                                                          

    

omponentli Tampon Baskı Mürekkebi 

büyük bir kısmına, özellikle Pleksiglas, Perpex, Resartglass gibi 
POLİMETAKRİLATLAR, sert ve yumuşak PVC, kristal veya antişok POLİSTREN, POLİ
yüzeylere uygulanan parlak, dış etkenlere ve sürtünmeye dayanıklılığı yüksek, organik 

NON TOKSİN bir tampon baskı mürekkebi olup ağır metaller 

POLİETİLEN ve POLİPROPİLEN yüzeylere uygun değildir

NT tampon baskı mürekkebi, kıvamlı hazırlanmış olup, baskıdan evvel inceltilmesi gerekir. 
Serisan TS Tampon Sulandırıcısı’ nın ilavesi ile m

kadar yapılır. Çabuk kuruyan bir mürekkep olması nedeni ile özellikle sıcak 
tamponda kuruma gerçekleşmemesi için, Serisan TG Tampon Geciktirici

25 C) havada : 5-10 dakika, Sıcak hava sirkülasyonlu fırında 

bu müddet sonunda da, mürekkep içerisinde bir miktar çözücü veya geciktirici kaldığından, 

mürekkebin tutuculuk testlerinin 1 gün sonra yapılması daha uygundur. 

Klişe ve rakle temizliği Serisan Üniversal Temizleyici S77 ile gerçekleştirilir.  

lan tecrübeler sonucu hazırlanmış olup, herhangi bir garantiyi kapsamaz. Her kullan
p, sonucun uygunluğunu saptadıktan sonra seri üretime geç
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büyük bir kısmına, özellikle Pleksiglas, Perpex, Resartglass gibi 
tal veya antişok POLİSTREN, POLİKARBONAT 
ürtünmeye dayanıklılığı yüksek, organik 

bi olup ağır metaller 

uygun değildir. 

NT tampon baskı mürekkebi, kıvamlı hazırlanmış olup, baskıdan evvel inceltilmesi gerekir. 
mürekkep bal kıvamına 

özellikle sıcak havalarda, 
Serisan TG Tampon Geciktiricisi’ nden de ilave 

Sıcak hava sirkülasyonlu fırında ise    (40-60 C ) : 10 

bu müddet sonunda da, mürekkep içerisinde bir miktar çözücü veya geciktirici kaldığından, 

Her kullanıcı, kendi çalışma 
ktan sonra seri üretime geçmelidir. 


