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MINERJET DIGITAL INK
Водно базирано пигментно дигитално мастило

Описание

Серия ниско вискозни водни дигитални мастила  за директен печат върху текстил съвместими с,
Epson DX4, DX5, DX6, DX7 пиезоелектриччески печатни глави.

Налични са процесни светове:
-
-

Жълто
Магента

-
-

Цян
Черно 

Подходящи са за печат върху естествени тъкани.

Основни свойства:
- Интензивни, ярки цветове
-
-

Отлична резолюция
Меки на опип

- Предварително третиране не е от значение

Резултатите на печат могат да варират в зависимост от избора на тъкан и от условията на сушене. Затова,
ние препоръчваме да се използва цветови профил като на използваната тъкан. Работата на мастилото
Vзавира в зависимост от вида на принтера и използвания метод на печат.

Свойства на продукта

Описание Стойност Метод

Външен вид Оцветена течност

Вискозитет 3-4,5 cPs Капилярен вискозиметър

pH 8-9
Повърхностно напрежение 34-36 mN/m Тезниометър за напрежение 

Приложение

Продукта трябва да бъде поставен в експлоатационни условия на температура и влажност поне 24 часа
Преди употреба

В случай на използване на различни пигменти мастила от друга марка препоръчваме следната
Оперативна процедура за коректното използване на MINERJET мастила:

1. Извършете процедура за почистване с подходящ почистващ препарат за използваните мастила
2. Извършете почистване с MINERJET CLEANER;
3. Заредете с MINERJET мастила

Препоръчват се следните работни условия на околната среда:
- Температура 20-25 ° C
- Относителна влажност40-60%
Печатайте директно върху плата след което е необходима фиксация.

Фиксирането може да се постигне по  различни начини:
-
-

Сушилен тунел 150°C. 3 минути
Каландър       150°C, 1 минута
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-
-

Термо преса 150°C, 1 минута
In Line сушене150°C, 2 минути

Печат върху тъкани с предварително третиране
Предлага се пълна гама от продукти за третиране. Чрез тях се постигат по-ясни контуриare на изображението, ярки цветове

И подобряват устойчивостта на пране
- Minerprimer Ink P MT
-
-

Minerprimer Ink P Light 
Minerprimer Ink P Dark

За тяхната употреба има съответните технически бюлетини.

Хибридно приложение (Ситопечат/Дигитален печат)

 MINERJET мастилата са подходящи за надпечатване на MINERWHITE DTG, и MINERPRIMER PASTE INK P - 
Предварително отпечатани на сито. 

Почистване и промиване

Minerjet Cleaner е създаден за стандартния процес по почистване и промиване. 
По време на почистването избягвайте използването на  isopropyl alcohol.

Стандартни опаковки

1 kg бутилки
5 kg Танкове
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