
  
 

 

หมกึพมิพโ์พลแีพค็  POLYPAC INK (PLP)

ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์
เงา
ชนิดของหมึกพิมพ์
Two Pack - Solvent Based
การแห้งตัว

แห้งด้วยอุณหภูมิห้องภายใน 3-10 นาที
แห้งด้วยการอบ 80-85  ํC ภายใน 30-120 วินาที
หมึกพิมพ์จะมีคุณสมบัติการเกาะติด และทนทานต่อ
สารเคมีได้ดีที่สุด เมื่อปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง

แคตตาลิสต์
หมึกพิมพ์ PLP : PLP073 = 95 : 5 โดยน้ำหนัก
ผสมแล้วใช้ให้หมดภายใน 4-8 ชม.

การผสมหมึกพิมพ์
น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 13019 10-20 %
น้ำมันกันตันรหัส 13018 10-20 %

การลา้งหมกึพมิพ์
น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ต ิดบนผ้าสกรีนให้ใช ้น ้ำยาล้างคราบ
หมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

ผ้าสกรีนที่เหมาะสม
ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P90-48 ถึง P140-34
ผ้าสกรีนไนล่อน เบอร์ N90-44 ถึง N140-35

พิมพ์พลาสติกโพลีเอททีลีน/พีอี (Polyethylene/PE) และโพลีพรอพพายลีน/พีพี (Polypropylene/PP) ที่เตรียมผิวด้วยเปลวไฟ (Flame Treatment)
หรือ กระแสไฟฟ้า (Corona Discharge)
พิมพ์อลูมิเนียม และโลหะเคลือบ
การเกาะตดิดเีย่ียม
ทนทานต่อการเสียดสี
ทนทานต่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุ เช่น ผงซักฟอก, น้ำยาฟอกขาว และน้ำมันเครื่อง
แห้งเร็ว

ประเภทของแม่พิมพ์
แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาวอัด
แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีฟิล์ม

กาวอัดที่เหมาะสม
U017 กาวอัดไดอาโซลพลัสอัลตร้า สีน้ำเงิน
FG226 กาวอัดโพลีโซลพลัส เอส สีฟ้า

พื้นที่พิมพ์
23-43 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P90-48
ถึง P140-34)

วัสดพุมิพ์
พลาสติก PE, PP ที่เตรียมผิว

ข้อควรปฏิบัติ
ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

กลุ่มเฉดสี
28 เฉดสี : 14 เฉดสีมาตรฐาน, 10 เฉดสีแม่สี และ 4 เฉดสีชุดสอดสี

คุณสมบัติเด่น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
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PRODUCT INFORMATION
หมกึพมิพโ์พลแีพ็ค  POL POL POL POL POLYPYPYPYPYPAAAAAC INK C INK C INK C INK C INK (((((PLPPLPPLPPLPPLP)))))

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

ควรเก็บที่อุณหภูมิ 5-25  ํC โดยปิดฝาให้สนิท

25 กก., 5 กก. และ 1 กก.

เฉดสีแม่สี
PLP320   เหลืองอ่อน
PLP327   เหลืองอ่อน
PLP340   เหลืองทอง

PLP560   บานเย็น
PLP590   ม่วงเข้ม

PLP600   น้ำเงิน
PLP700   เขียว

PLP407   ส้ม
PLP500   แดงส้ม
PLP550   แดง

เฉดสีชุดสอดสี
PLP110   ดำชุดสอดสี PLP510   บานเย็นชุดสอดสี PLP610   น้ำเงินชุดสอดสีPLP310   เหลืองชุดสอดสี

หมึกพิมพ์ PLP มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้ระบุไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น
และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303,
Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
ควรส่งหมึกพิมพ์ไปวิเคราะห์ที่สถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

ขนาดบรรจมุาตรฐาน

ความปลอดภยัและการใช้งาน

คำแนะนำในการเก็บรักษา

เฉดสีมาตรฐาน
PLP100   ดำ
PLP290   ขาวทึบพิเศษ
PLP290A  ขาวทึบพิเศษ*
PLP400   ส้ม
PLP501   แดงส้ม

PLP520   แดงสด
PLP562   ชมพู
PLP623   ฟ้า
PLP624   น้ำเงินอ่อน

PLP625   น้ำเงินคราม
PLP626   น้ำเงิน
PLP640   น้ำเงินเข้ม
PLP720   เขียวอ่อน

PLP721   เขียวสด
PLP073   แคตตาลิสต์
PLP090   วุ้นเจือจาง
PLP091   วุ้นเจือจาง

เฉดสีท่ีจำหน่าย

* กึ่งเงากึ่งด้าน


