DuploFLEX® Primer P
Арт. № 70 00 34
Оцветеният в зелен цвят праймер оптимизира фиксирането на краищата на клишето във флексопечата
Предимства на продукта





Безпроблемно нанасяне
Подобрява лепилните свойства на клишепласта в краищата на клишето
Особено пригоден при цилиндри с малки диаметри или при клишета, които се монтират почти без
краища.
Лесен демонтаж след печатането

Главни области на приложение


Клишета за флексопечат

Специфични технически данни*
Температурен диапазон

+15 С до + 80 С

Приложение
Препоръчителна температура за приложение

От 23 С до 40 С

Съхранение
Лентите трябва да се съхраняват в помещения със стайна температура и нормална влажност на
въздуха (50-70%)
Складиране – 6 месеца след доставка

Доставни форми
Тубичка със съдържание 20 мл.
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Начин на работа
Преди полагането на клишето, то следва да се почисти с подходящо почистващо средство от прах,мазнини и
други онечиствания. За да се получи оптимално фиксиране съотв. лепилна сила и да може да се подпомогне
равномерното фиксиране върху ръкавния цилиндър или върху натисковия цилиндър , следва да се изчака
пълното изсъхване на почистващото средство / Виж фиг.1/.
За да се избегне повдигането на краищата на клишето, т.н. Edge-Lifting, краищата могат да се обработят с
праймер. По този начин се увеличава силата на прилепване на крайните участъци на клишето.

Тук следва да се спазват следните указания за работа:
1. Преди употреба се разклаща затворената тубичка с праймера.
2. Отстранява се капачката и праймерната течност се нанася равномерно около 2 см с края на тубичката
върху обратната страна по краищата на клишето /виж фиг.2/
3. Изчаква се до пълното изсъхване на праймерната течност/около 2 минути/.

4. След това се монтира клишето по обичайния начин

Фиг.1

КЛЕБЕКС Василев ЕООД
ул. Велчо Атанасов N 50
1505 София
Тел.: 02 944 30 06
Факс: 02 943 53 30
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web: www.klebex.eu
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Фиг.2

