Minerprint W NS

Yapışkan bantlar
için Minerprint®
W NS sulu pigment
dispersiyonları

Minerprint® W NS
aqueous pigment
dispersions for
adhesive tapes

Minerprint® WN S serisi su bazlı pigment

Minerprint® WN S series has been especially

dispersiyonları, akrilik yapıştırıcı reçinelerin

developed for the coloration of water-based

renklendirilmesi için özel olarak geliştirilmiştir.

dispersions of adhesive acrylic resins. They are

Özellikle ambalaj bantları için yapıştırıcı

especially recommended for the application with

uygulamalarında tavsiye edilir. Bu renkler, suda

adhesives for packing tapes. These colours are

organik ve inorganik pigmentler, ıslatıcı yüzey aktif

organic and inorganic pigments in water, wetting

maddeler ve anyonik ve/veya iyonik olmayan

surfactants and anionic and/or non ionic

dispersiyon ajanlarıdır; yüksek dağılım derecesine

dispersing agents; they combine a high degree of

sahiptirler ve gayet kararlıdırlar, ayrıca yapışkan bant

dispersion with a good stability, and show a very

üretim prosesleriyle son derece uyumludur.

good compatibility with processes used to produce

Kartela, müşteri isteklerine göre

adhesive tapes.

kişiselleştirilebilecek ana tonların yelpazesini

The colour card shows the range of basic

gösterir.

shades, which can be personalized according to
Customer requirements.

AVANTAJLAR – FAYDALAR

ADVANTAGES – BENEFITS

Yüksek dağılım derecesi (< 2 mikron)

High dispersion degree (< 2 micron)

Mükemmel renk verimi

Excellent colour yield

Optimum tekrar üretilebilirlik
Müşteri isteğine göre renk kartelası
Yapışkan bant üretiminde kullanılan

Optimal reproducibility
Tailor-made colour card

uyumluluk

Optimum compatibility with systems and
technologies used for adhesive tapes
production

Otomatik dozaj sistemlerine uyumluluk

Suitable for automatic dosing system

APEO içermez

APEO free

Düşük VOC içeriği

Low VOC content

sistem ve teknolojilere optimum

Formaldehit içermez

Formaldehyde free

Minerprint® W NS
GIALLO 220 W NS
Yellow 220 W NS
ARANCIO 347 W NS
Orange 347 W NS
ROSSO 341 W NS
Red 341 W NS
BLUE 611 W NS
Blue 611 W NS
VERDE 420 W NS
Green 420 W NS
NERO W NS
Black W NS
AVANA W NS
Brown W NS
BIANCO W NS
White W NS

Bu belgedeki veriler en iyi bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. Üretim ve uygulamada oluşabilecek tüm farklılıklar dikkate alındığında bu veriler, müşterileri gereken tüm testleri ve denemeleri
yapmamalarından muaf tutmaz; Buna ek olarak, özel uygulamalar için ürünün yeterliliği ile ilgili herhangi bir yasal garanti vermez.
Data given in this document are based on our best knowledge and experience. Considering all different elements which may affect production and application these data do not exempt Customer
from carrying out all necessary tests and trials; moreover they do not constitute any legal warranty with regard to property or adequacy for specific applications.
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