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กาวอดัไดอาโซลพลสั อลัตรา้  DIAZOL PLUS ULTRA (U016)

ชนิดของกาวอัด
Two Pack/สีม่วง
ชนิดของสารไวแสง
ผง
ของแข็งคงค้าง (%)
36 %
การผสมกาวอดักบัสารไวแสง

ผสมสารไวแสงผง กับน้ำสะอาดประมาณ 2 ใน 3 ของปริมาตรขวด
ปิดฝาขวดให้สนิท
เขย่าจนสารไวแสงละลายหมด
เตมินำ้ยาไวแสง ลงในกาวอดั U016 คนใหเ้ขา้กัน
ควรทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชม. เพื่อให้ฟองอากาศในกาวอัดยุบตัว

การเตรียมผ้าสกรีน
ขจัดคราบไขมันบนผ้าสกรีนด้วย ครีมขัดผิวผ้าสกรีน Screenprep
SPR034 (สำหรับผ้าสกรีนใหม่)
ใช้น้ำยาล้างไขผ้า Degreaser Plus P-6419 ทำความสะอาดอีกครั้ง

การเคลือบกาวอัด
เคลือบกาวอัดด้านที่สกรีนสัมผัสกับวัสดุพิมพ์ (Printside) 2 ครั้ง
เคลือบกาวอัดบนผ้าสกรีนโดยไม่ต้องปล่อยให้แห้งระหว่างครั้งของ
การเคลือบ (wet on wet)
เคลือบกาวอัดด้านที่ปาดหมึกบนสกรีน (Squeegee side) 2 ครั้ง
เคลือบกาวอัดบนผ้าสกรีนโดยไม่ต้องปล่อยให้แห้งระหว่างครั้งของ
การเคลือบ (wet on wet) ควรเคลือบกาวอัดให้เรียบ และสม่ำเสมอ
หากต้องการเคลือบกาวอัดให้หนาเป็นพิเศษ ทำได้โดยเคลือบกาวอัด
เพิ่มขึ้นบนด้านที่ปาดหมึกบนสกรีน (Squeegee side) แต่ในการ
เคลือบซ้ำแต่ละครั้งนั้น ต้องรอให้กาวอัดที่เคลือบไว้ก่อนหน้านั้น
แห้งตวัเสยีกอ่น (wet on dry)

การทำให้แห้ง
อบที่อุณหภูมิไม่เกิน 40  ํC โดยวางสกรีนด้านที่สัมผัสยางปาดขึ้น

ระยะเวลาในการถ่ายแสง

* ใช้ผ้าสกรีนสีขาว เบอร์ 120-34 ปาดกาวอัดด้านท่ีสัมผัสกับวัสดุพิมพ์
 2 ครั้ง ด้านที่สัมผัสกับยางปาด 2 ครั้ง
การล้างลายภาพและการทำให้แห้ง

ฉีดน้ำเบาๆ ท้ัง 2 ด้านของสกรีน แล้วเพ่ิมแรงฉีดน้ำข้ึน ล้างลาย
ภาพจนกระทั่งภาพปรากฏคมชัด
ควรจะทำสกรีนให้แห้งทันทีหลังจากล้างเก็บลายภาพเสร็จแล้ว
โดยใช้ลมอุ่นเป่า หรือตู้อบความร้อน ที่อุณหภูมิ 40 ํC อีกครั้ง

การตรวจสอบแม่พิมพ์
หากพบรอยรั่วให้ใช้น้ำยาอุดสกรีนทนน้ำมัน Screen Filler
22997 มาอดุรอยรัว่
เป่าให้แห้ง

การล้างกาวอัดทิ้ง
ใช้ผงล้างแม่พิมพ์ Screenstrip  Powder SST002 หรือ น้ำยาล้าง
แม่พิมพ์เข้มข้น Screenstrip Liquid SST004
โดยทาให้ทั่วทั้ง 2 ด้าน ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาที
ฉีดน้ำเบาๆ ทั้ง 2 ด้านของสกรีน แล้วเพิ่มแรงฉีดน้ำขึ ้น
จนกาวอัดหลุดลอกออกหมด

หมึกพิมพ์ที่เหมาะสม
หมึกพิมพ์เชื้อน้ำมัน และหมึกพิมพ์เชื้อยูวี

ข้อควรปฏิบัติ
ควรปฏิบัติงานในห้องทำงานที ่ติดหลอดไฟสีเหลือง และมีแสง
อุลตร้าไวโอเลตต่ำ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชนิดแสง ระยะห่าง เวลาที่ใช้ในการถ่าย
ด้วยแสง

ไฟถ่าย HPR 125 วัตต์ 50 ซม. 700-740 วินาที
120 ซม. 350-370 วินาที

เมทอลฮาไลด ์1000 วตัต์ 120 ซม. 350-370 วินาที
เมทอลฮาไลด ์2000 วตัต์ 120 ซม. 165-195 วินาที
เมทอลฮาไลด ์3000 วตัต์ 120 ซม.

ไฟอารค์-แลมป ์50 แอมป์

เมทอลฮาไลด ์5000 วตัต์ 120 ซม. 60-80 วนิาที
เมทอลฮาไลด ์6000 วตัต์ 120 ซม. 50-65 วนิาที

110-135 วินาที



PRODUCT INFORMATION

U016 2-1701

กาวอดัไดอาโซลพลสั อลัตรา้ DIAZOL PLUS ULTRA (U016)

ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงข้อมูลสินค้าข้างต้นนี้รวมทั้งคำแนะนำทางด้านเทคนิควิธีที่ตัวแทนของ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด ให้มาไม่ว่าจะด้วยวาจาก็ดี หรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ดี
ล้วนแตมี่พืน้ฐานมาจากความรู ้ความเขา้ใจในปจัจุบันของบรษัิทฯ ทัง้สิน้ และถอืไดว้า่ความรูด้งักลา่ว มีความถกูตอ้งแมน่ยำแลว้ แตอ่ยา่งไรกต็าม บริษัทฯ ยงัไมส่ามารถใหก้ารรบัประกนัความถกูตอ้งแมน่ยำของขอ้มูลนัน้ได้
ในทุกๆ กรณี เนื่องจากบริษัทฯ ไม่อาจคาดคะเนได้ว่าสินค้าของทางบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้ในด้านใดบ้าง และเนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าวิธีการผลิตมีมากมายหลายวิธีด้วยกันประกอบกับวัสดุการพิมพ์และวัสดุประเภท
อื่นๆต่างก็มีความหลากหลายมากมายด้วย ดังนั้นสินค้าของทางบริษัทฯ จึงนำมาทำการจำหน่ายโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ผู้ใช้จะต้องทำการทดสอบเองจนเกิดความพอใจเสียก่อนว่าสินค้าของทางบริษัทฯ มีคุณสมบัติ
ตรงตามความต้องการของตนจนเป็นที่น่าพอใจโดยสมบูรณ์หรือไม่ก่อนนำไปใช้จริง และเนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำการปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสินค้าที่ล้าสมัย และขอให้ผู้ใช้สินค้าได้โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่แก้ไขเป็นปัจจุบันที่สุดของทางบริษัทเสมอ

ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และ แว่นตา ขณะใช้งาน
ควรเก็บให้ห่างจากมือเด็ก
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CMSDS/Chaiyaboon Material Safety Data Sheet

ควรจดัเกบ็กาวอดั และสารไวแสงในทีเ่ยน็ ทีม่อุีณหภมูไิมต่ำ่กวา่ 0  Cํ แตไ่มเ่กิน 25  Cํ
กาวอัดที่ยังไม่ผสมสารไวแสง ปิดฝาภาชนะให้สนิทสามารถเก็บได้นาน 36 เดือน
สารไวแสง สามารถเก็บได้นาน 12 เดือน

กาวอัด : 1 กก. ใชคู้กั่บไวแสงรหสั A3
: 5 กก. ใชคู้กั่บไวแสงรหสั B15

ขนาดบรรจมุาตรฐาน

ความปลอดภยัและการใช้งาน

คำแนะนำในการเก็บรักษา

เหมาะสำหรับงานพิมพ์กราฟฟิคที่ต้องการความคมชัดสูง และงานพิมพ์โปสเตอร์ POS
แม่พิมพ์มีความคมชัด และสามารถเก็บรายละเอียดได้ดี
ผิวหน้าของแม่พิมพ์ไม่เกิดแรงสถิตย์กับชิ้นงานระหว่างพิมพ์
สะดวกในการจัดตำแหน่งแบบถ่าย และตั้งฉากในการพิมพ์
ทนทานต่อการพิมพ์ต่อเนื่อง

คุณสมบัติเด่น


