topaz T11
series ink
1 LITRO

INFORMAÇÃO GERAL

DO

PRODUTO

Topaz T11 é uma tinta de primeira qualidade com solventes médios, desenvolvida para omercado de alta resolução.
Especialmente concebida para uso em cabeças de impressão EPSON Dx4 e Dx5. Esta tinta oferece o mais alto nível de
estabilidade da impressão, o que garante imprimir sem interrupção por longos períodos com muito poucos requisitos de
manutenção, aumentando assim a produtividade. A tinta Topaz T11 é apropriada para uma ampla gama de substratos
flexíveis. Este resultado é devido a composição química da tinta, que controla sistematicamente a localização do disparo da
gota na mídia, permitindo a repetição de imagens em substratos diferentes. Utilizamos uma concentração de pigmentos mais
sólida para a formulação da tinta Topaz T11, garantindo maior durabilidade externa e uma gama de cores mais ampla. A
Topaz T11 combina a melhor qualidade de imagem com a impressão confiável e uniforme.

Conversões de tinta original ECO solvente, são rápidas e não necessitam de procedimentos especiais, são realizadas sem o
processo de lavagem de tubulação e não é necessária a criação de novo perfil de cor pois a Topaz T11 é uma tinta
PLUG & PLAY.
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DURABILIDADE

topaz T11

EXTERNA

A tinta Topaz T11 é projetada com procedimentos e materiais da mais alta qualidade. Utilizando as tintas nas condições
climáticas adequadas, com substratos apropriados, as impressões chegam a 2 anos sem perda considerável das cores.
A resistência à luz das tintas Nutec é avaliada de acordo com a especificação da ISO 11341, usando substrato adesivo
modelo cast Avery 1005.

MAPA DE GAMA DE CORES

INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO
Temperaturas de transporte e armazenagem

- + 5ºC a 35ºC

Classificação

- Carga não perigosa

Nível de combustão

- Não inflamavél

ESPECIFICAÇÕES DE FUNCIONAMENTO

CABEÇA

DE

Temperatura

- 19ºC a 28ºC

Humidade relativa

- 30% a 80% sem condensação

IMPRESSÃO

A tinta Topaz T11 é projetada para cabeças de impressão com tecnologia EPSON Dx4 e Dx5, utilizadas nos equipamentos
MIMAKI e ROLAND. Para maiores informações sobre compatibilidade de cabeças de impressão e diretrizes sobre
conversão, entre em contato.

Observações:
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