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AM 9 FLASH 600
Kod: 163528
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

OPIS PRODUKTU
Permanentny klej w spray’u.

POWIERZCHNIE
Klej permanentny do blatów oraz palet drukujących.

·

Trwały

·

Dobra przyczepność

·

Przeznaczony w szczególności do maszyn automatycznych
z lampami IR

PROCES APLIKACJI
Dobrze wstrząsnąć przedt.użyciem.

·

Przeznaczony do różnego rodzaju materiałów.

·

Nie wnika w tkaninę

·

Ekologiczny, nie zawiera CFC

ZASTOSOWANIE
:
Rozpylić klej w odległości ok. 25-30 cm od blatu.
By uniknąć przeniknięcia produktu w głąb tkaniny, należy
odczekać do całkowitego odparowania rozpuszczalnika.
CZYSZCZENIE
:
Klej może być wielokrotnie oczyszczany przy użyciu wody.
USUWANIE:
Należy użyć rozpuszczalnika by usunąć klej.
Opakowanie

Karton - 12 szt. areozolu.
1 aerozol - 600 ml

Karta Bezpieczeństwa
t Dostępna na prośbę klienta
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WAŻNE WYTYCZNE

UWAGA!

Zawsze wykonaj przedruk testowy przed rozpoczęciem
produkcji. .

Informacje podane w niniejszej Karcie Charakterystyki Technicznej nie są
kompletne, a każda osoba, używająca produktu do celów innych niż zalecane w
tej Karcie, bez uprzedniego otrzymania pisemnego potwierdzenia przydatności
produktu do zamierzonego celu, robi to na własne ryzyko.

SPRZĘT DRUKUJĄCY

Staramy się, by wszystkie porady udzielane na temat produktu były poprawne,
nie mamy jednak wpływu ani na jakość, ani na stan podłoża, na którym
przebiega proces drukowania, ani na wiele innych czynników wpływających na
użytkowanie i zastosowanie produktu.

Produkt przeznaczony do użytku na maszynach automatycznych
półautomatycznych
.
oraz ręcznych.

Dlatego też, dopóki pisemnie nie potwierdzimy zdatności użycia produktu do
zamierzonego przez drukarza celu innego niż opisanego w tej Karcie, nie
ponosimy odpowiedzialności za wydajność produktu, ani za jakiekolwiek straty
lub szkody wynikające z użytkowania produktu.
Informacje zawarte w tej specyﬁkacji mogą podlegać zmianom w świetle nowych
doświadczeń oraz naszej polityki ciągłego rozwoju produktu.
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