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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: 

 های محصول:ویژگی

پایه است که دارای حالل تک جزیی، یک پرایمر GreenFoil 15پرایمر 

 باشد؛مشخصات عمومی زیر می

 پرایمر شفاف حاللی نوع محصول

 تک جزیی )هواخشک( تعداد اجزا

 فویل آلومینیم کاربرد

 مایع شفاف متمایل به زرد خصوصیات ظاهری

 اتیل استات رقیق کننده

 روتوگراور روش اعمال
 

 

 های کاربرد: زمینه

مورد می( )یا کاغذهای متاالیز آلومینی فویلهای آلومینیمیبر روی این پرایمر 

 پذیری آنها اعمالبا هدف افزایش چاپبندی بستهدر صنایع چاپ و استفاده 

 پزپایه و تابشسبب ارتقای چسبندگی انواع مرکبها )حاللی، آب و شودمی

UV می مورد لومینیهای آبدلیل تنوع فویل گردد.میآلومینیمی ( به زمینه

گردد تا خواص حرارتی و بندی، پیشنهاد میاستفاده در صنعت چاپ و بسته

کننده توسط مصرفجهت کاربردهای موردنظر پذیری و نیز دوختبرودتی 

 شود.به دقت ارزیابی 

 

  استفاده: ایط شر

توصیه بهیچ وجه  این محصولاستنشاق های آلی، بدلیل استفاده از حالل

پیش از استفاده متناسب با شرایط این پرایمر نیاز است تا گرانروی د. شونمی

تا مایع یکدست  قبل از مصرف بخوبی بهم زده شودمواد  اعمال تنظیم گردد و

 نوع زمینه،با توجه به  خشکگرماژ تا گردد توصیه می. دگردو روانی آماده 

توسط خود  کن و نیز کارایی نهایی محصولدستگاه اعمال و خشکشرایط 

بر روی سطح،  پرایمر پس از اعمالاست تا  ضروری گردد. بهینهکننده مصرف

هوای ورودی به سیستم دمش دمای به کمک جریان هوای گرم خشک شود. 

متناسب با ضخامت اعمالی توسط مصرف کننده بهینه  می بایستکن خشک

تینر . تجهیزات اعمال پرایمر را باید قبل از خشک شدن و با استفاده از گردد

کن، پس از عبور زمینه از خشک پاک نمود. مناسب )ترجیحا اتیل استات(

                                            حاصل نمود. بایست از خشک شدن کامل پرایمر اطمینان می

 شرایط نگهداری:  

به لذا باشد. ماه می 6 حداکثر ،بندی اصلینگهداری در بسته زمان

تاریخ تولید درج شده بر روی محصول توجه شود. دمای پیشنهادی 

فویلهای پوشش  باشد.گراد میدرجه سانتی 10-25جهت نگهداری 

گراد( درجه سانتی 10-25باید در مکان مناسب )با پرایمر داده شده 

 و به دور از نور و گرد و غبار نگهداری شوند. 

 

 شرایط رفع مسئولیت:

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

فراپوشرنگ پارسیان بوده کاربرد و نحوه استفاده از محصوالت شرکت 

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

از آنجاییکه اند و مواد مختلفی در ساخت محصوالت بکار گرفته شده

تر از کنترل ما پارامترهای فرآیندی مختلف حین کوتینگ گسترده

های آزمونشود پیش از استفاده با انجام باشند، قویا توصیه میمی

کامل، از مناسب بودن این محصوالت برای فرآیند و کاربرد مورد نظر 

  اطمینان حاصل فرمائید.
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