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MANOUKIAN-ARGON

166000                              MNK 22

Wodna baza do druku tkaninach - bardzo kryjący na jasnych  i ciemnych tkaninach  - druk jest odporny na

pranie po wygrzaniu.

PRZYGOTOWANIE – pasta zarówno bazy  jak i biała jest gotowa do użycia. Można je rozcieńczać wodą –

jeśli

                                       to konieczne  - maksymalnie 5 % wody.

                                       Do zmiękczenia farby użyć maksymalnie 3 % zmiękczacza MNK SOFTENER.

                                       Schnięcie może być opóźnione przez dodanie maksymalnie do 5  %

                                       opóźniacza MNK RETARDER lub TEXILAC RETARDER GEL.

KOLORY                   - dodać maksymalnie 6 % TEXILAC COLORANTE lub ECOTEX P pigmenty  w

                                       przypadku transparentnych past. Te same pigmenty mogą być użyte z pastą biała

MNK

                                        22   WHITE i MNK 22 WHITE S do uzyskania pastelowych odcieni.

                                       Efekty  specjalne można uzyskać używając pigmentów TEXILAC FLUORESCENT

                                       COLORANTS.

DRUKOWANIE       - Rodzaj siatki : maksymalnie 55 włókien na cm w sitodruku płaskim

                                                               Maksymalnie 100  włókien na cm w sitodruku cylindrycznym

UTWARDZANIE     -  W temperaturze 140 ° C przez około 3 minuty

CZYSZCZENIE        -  czyszczenie sita i akcesoriów drukarskich wodą -  tak szybko jak tylko

                                       możliwe.

PAKOWANIE          -  opakowania:       MNK22 ( wszystkie bazy )     -  50 kg ( możliwość konfekcjonowania )

                                                                MNK RITARDANTE opóźniacz   ( 166980 )      1 lt i 5 lt

                                                                MNK AMMORBIDENTE ( softener – zmiękczacz 166981)  1 kg i 5

kg

Bazy:

                       MNK 22 PASTA BASE    ( 166001) baza transparentna

                       MNK 22 PASTA BASE S ( 166006) baza transparentna do elastycznych, kryjących i miekkich

                                                                                    druków we wszystkich kolorach

                       MNK 22 BIANCO             ( 166012) biała pasta

                       MNK 22 BIANCO  S         ( 166016) biała pasta do elastycznych, kryjących i miękkich druków.

                                                                                   Także do kryjących druków na ciemnych tkaninach do

                                                                                   utwardzania w promieniach podczerwonych (INFRA

RED).

MNK 22  nie może być mieszany  z innymi produktami.

 Rezultaty druku zależą od wielu czynników , dlatego zalecamy przeprowadzenie prób wstępnych przed

przystąpieniem do właściwego druku.

Wymieszać starannie przed użyciem. Chronić przed zamrożeniem.

Wszystkie produkty firmy mają etykiety bezpieczeństwa i na życzenie możemy udostępnić  dane techniczne

zgodne z regulacjami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Tylko właściwe użycie farb pozwala na uzyskanie satysfakcjonujących rezultatów. Dlatego firma Manoukian i jej

dystrybutor nie bierze odpowiedzialności  za błędy wynikające z niewłaściwego użycia farb i innych produktów.

Podstawowe warunki  prawidłowego zastosowania produktów: - upewnić się, że produkt jest właściwy do danego zadania;

- pracować zgodnie z instrukcjami danymi w naszych kartach technicznych; - w przypadkach wątpliwych skontaktować się z

serwisem technicznym przed użyciem danego produktu.  Firma Manoukian i jej dystrybutor nie bierze odpowiedzialności

za produkt, jeżeli nabywca nie stosował się podczas użycia danego produktu nie stosował się do wyżej wymienionych

zaleceń.


