Varn DDS Fount
მცირეფორმატიანი, თანამედროვე
ოფსეტური მანქანების ბუფერული დანამატი
•
•

•
•
•

დანამვის ხსნარის ბუფერული დანამატი Varn DDS, შექმნილია სპეციალურად Heidelberg-ის პირდაპირი
დანამვის სისტემებისთვის.
დანამვის ხსნარის Varn DDS კონცენტრატი შემუშავებულია რთული ტექნოლოგიების გამოყენებით,
რომელიც საბეჭდი მანქანის სწორ და უსაფრთხო მუშაობას უზრუნველყოფს. იგი შეიცავს კონსერვანტების
ეფექტურ სისტემას, რომლებიც ხელს უშლიან ბაქტერიების წარმოქმნას დანამვის ხსნარის ცირკულაციის
სისტემაში.
დანამვის ხსნარი Varn DDS თავსებადია ყველა ტიპის მცირეფორმატიანი ოფსეტური მანქანების, ნებისმიერი
ტიპის საბეჭდი ფირფიტებისთვის, საღებავებისთვის და დანამვის სისტემებისთვის.
დანამვის ხსნარი Varn DDS ეს ის პროდუქტია, რომელიც იძლევა საშუალებას მივიღოთ მეტად კონტრასტული
ბეჭდვა, სუფთა რასტრის წერტილი და ტირაჟზე გასვლა ნაკლები დანახარჯებით.
იგი აკმაყოფილებს უახლესი ტექნოლოგიების საბეჭდი ფირფიტების CtP მოთხოვნებს, რომლებიც გამოიყენება
თანამედროვე ოფსეტურ ფურცლოვან ბეჭდვაში.

გამოკვეთილი
თვისებები

უპირატესობა

უნივერსალურობა

დანამვის მინიმალური
რაოდენობა

ოპტიმიზირებული დანამვა

სტაბილური ბუფერული
სისტემა

არ ქაფდება

სარგებელი

თავსებადია მცირეფორმატიანი
ოფსეტის ყველა ტიპის საბეჭდი
ფირფიტებისთვის, საღებავებისთვის
და დანამვის სისტემებისთვის
ამცირებს საღებავების ნადებს
საბეჭდ ცილინდრზე.

სრულად უნივერსალურია და
ზრდის წარმადობას

იზრდება საბეჭდი ცილინდრის
ჩამორეცხვის ინტერვალები.
მცირდება ანაბეჭდის მომდევნო
საღებავის გაუმჯობესებული შრობა. ფურცელზე გადასვლის პრობლემა
გამოიყენება მცირე რაოდენობის
ანაბეჭდის მეტად მკვრივი
სპირტი.
ტონალობა.
შეიცავს ძალიან მცირე რაოდენობის საღებავის ეკონომიური გამოყენება
აქროლად ორგანულ ნაერთებს
დაეკოლოგიურად უსაფრთხო
(აონ)
pH სტაბილურობა
სტაბილური ბეჭდვა

პროდუქტის განსაკუთრებული
თვისებები:
•

•

•
•
•
•

დანამვის ხსნარის თანაბარი
გადანაწილება

მაკულატურის შემცირება

•
•

თავსებადია უმრავლესობა
საღებავებისთვის და
ადგილობრივი წყლის
მდგომარეობისთვის

ზრდის წარმოების მოქნილობას

ხარჯების შემცირება

•

მუშაობს მცირე რაოდენობის
სპირტის გამოყენებით ან მის
გარეშე.
გაუმჯობესებული
გაუმჯობესებული pH-ის
სტაბილურობის თვისებები.
მუშაობს წყლის და საღებავის
შემცირებული რაოდენობით
ამცირებს კალციუმის
დაგროვებას
უზრუნველყოფს მანქანის
სწრაფ გაშვებას
ხელს უწყობს საღებავის
შრობას
თავსებადია ყველა ტიპის
საბეჭდი ფირფიტებისთვის
გამოიყენება ყველა ტიპის
მცირეფორმატიანი ოფსეტური
ბეჭდვის დანამვის სისტემებში
თავსებადია ნებისმიერი
საღებავისთვის

გამოყენება:
•
•
•

ოპტიმალური და ეკონომიური წარმოებისთვის, გამოიყენება სპეციალური დოზატორით
Varn Graphic Arts Doser DI-150
დიზირება ხდება 2-4%-მდე ადგილობრივი წყლის მდგომარეობიდან გამომდინარე
დამატებითი ინფორმაციისთვის წაიკითხეთ უსაფრთხოების წესები.
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Varn House, Northbank Industrial Park,
Irlam, Greater Manchester,
M44 5BL, England.
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E day.uk@flintgrp.com
www.dayintl.com

ჩვენი ტექნიკური დოკუმენტაციის მიზანია კლიენტების ინფორმირება და კონსკულტაცია. თუმცა უნდა ღინიშნოს, ბევრი
ლაბორატორული და პრაქტიკული გამოკვლევების შედეგად ვლინდება, რომ რიგი თვისებებისა დამოკიდებულია გარემოზე,
რომელიც თქვენს განკარგულებაშია. ამიტომ გთხოვთ სწორედ გაგვიგოთ, რომ ამ დოკუმენტის აღწერილობას
ვერ გამოიყენებთ სასამართლოში.
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