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 OPIS 

Dodatek do środków zwilżających w systemach nawilżania bezpośredniego, może być również używany do 
konwencjonalnych systemów nawilżania w maszynach offsetowych arkuszowych. Skład roztworu zapewnia 
wartość pH pomiędzy 4,6 a 4,8 w zależności od % rozcieńczenia i zawartości soli w wodzie. Zmniejsza 
napięcie powierzchniowe, co pozwala na obniżenie dodatku alkoholu, z zachowaniem dobrej rozdzielczości 
wydruku i bez problemów z wysychaniem farby. 
 

 

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA 

Offset arkuszowy woda / alkohol 
System Kompac 

Zazwyczaj 
Bardzo dobry 

System Alcolort 
System Rolanmatic 
Bezpośredni system zwilżania 

Dobry 
Dobry 
Bardzo dobry 

 

CHARAKTERYSTYKA 

Kolor Żółty 
pH przy 3% 
Przewodność przy 3% bez alkoholu 
Przewodność przy 3% + 10% alkoholu 

4,64 

1390 S  

  997 S 

 

OPAKOWANIE 

Pojemnik 20l 4 x 5l 
Beczka 20l 
Beczka 60l 
Beczka 220l 

1 x 20l 
1 x 60l 
1 x 220l 

 

 SPOSÓB UŻYCIA  

Zalecamy dodanie w zależności od zawartości soli w wodzie następującego % dodatku. Parametry te są 
przybliżone i powinny być dostosowane do potrzeb. 
 
 • Dla niskiej zawartości soli w wodzie 5°dH: 3% dodatku 
 • Dla średniej zawartości soli w wodzie 11ºdH: 3-4% dodatku. 
 • Dla dużej zawartości soli w wodzie 18°dH: 4 – 5% dodatku. 
 • Zdecydowanie odradzamy stosowanie większej ilości niż  5% w dodatku, ponieważ może to spowodować 
problemy z drukowaniem. 
 
Zalecana zawartość alkoholu pomiędzy 7 a 0%. 
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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.
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