
  فنی مشخصاتبرگه 

GreenTransL 22    

 

1 

5طبقه دوم واحد  415رو بروی کارخانه زمزم پالک  ،بعد از شادمهر ،خیابان آزادی ،تهراننشانی دفتر مرکزی:   

  uviran@dpi.net.irرایانامه:           66005214:نمابر         66032793-66035058-66006747تلفن: 

 :مشخصات فنی 

 است؛زیر  به شرح GreenTransL 22 محصولمشخصات فنی 

 

 نیمه شفافمرکب  نوع محصول

 مایع فیلی رنگ خصوصیات ظاهری

 آب مایع رقیق کننده

 ۱۱ ± ۱ )ثانیه( cup 4 DINگرانروی 

 

 های کاربرد: زمینه

شفاف لوگو و ... بر چاپ نیمهجهت  GreenTransL 22محصول 

-قرار میاستفاده  های کاغذی و پلیمری موردروی زیره انواع لیبل

  گیرد.

 های محصول:ویژگی

دوستدار محیط زیست بوده که  پایهآب مرکباین محصول یک 

، پایین کاربردیهای در ضخامت مناسب شفافیت رنگیعالوه بر 

این محصول به نحوی فرموله دارد.  زیرهح چسبندگی عالی به سط

در و ساخته شده است که ضمن ایجاد یک طرح نیمه واضح، 

های چاپ قابل توسط حسگرهای نوری دستگاهکاربرد نهایی 

این ویژگی امکان درج هرگونه نوشته یا طرح  باشد.تشخیص نمی

 نماید.ردنظر فراهم میمحصول مو نمایش اصالترا برای 

 نحوه استفاده:

بخوبی تحت همزدن قرار  بایستمی ،قبل از مصرف این محصول

پس از اعمال  نیاز است تا محصولپایه این بدلیل ماهیت آبگیرد. 

بر روی سطح، به کمک جریان هوای گرم یا امواج فروسرخ خشک 

شفافیت نیاز مشتری و میزان  اعمال متناسب باضخامت  .شود

تجهیزات اعمال  کننده بهینه گردد.، بهتر است توسط مصرفرنگی

پرایمر را باید قبل از خشک شدن و با استفاده از آب که ترجیحا 

 حاوی مواد شوینده باشد، پاک نمود. 

 شرایط انبارداری:

لذا . باشدمی ماه 6بندی اصلی باز نشده، حداکثر مهلت نگهداری در بسته

به تاریخ تولید درج شده بر روی محصول توجه گردد تا قویا توصیه می

 و دمای خیلی باال پایه، به سرمازدگیشود. این محصول بدلیل ماهیت آب

-سانتیدرجه  10-25دمای پیشنهادی جهت نگهداری حساس است. لذا 

 باشد.می گراد

 

 شرایط رفع مسئولیت:

موارد های بعمل آمده صرفا در ارتباط با اطالعات حاضر به ویژه توصیه

کاربرد و نحوه استفاده از محصوالت شرکت فراپوشرنگ پارسیان بوده و 

باشد. با توجه با آنکه مواد به پشتوانه دانش و تجربیات این شرکت می

از آنجاییکه اند و مختلفی در ساخت محصوالت بکار گرفته شده

-تر از کنترل ما میپارامترهای فرآیندی مختلف حین کوتینگ گسترده

های کامل، از شود پیش از استفاده با انجام آزمون، قویا توصیه میباشند

مناسب بودن این محصوالت برای فرآیند و کاربرد مورد نظر اطمینان 

 حاصل فرمائید. 
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