
 

 

Даримекс Трейдинг ООД 

гр. София, ул Ефрем Каранфилов 10. 

+359 (0) 2 925 0040 

sofia@darimex.net 

 

 

 

Мастило на водна основа за флексопечатна технология 

Hydro Line Hygiene (H) 

 

Обща информация 

Мастило на водна основа за флексопечат върху попиващи хартии (от свежи влакна или рециклирани, 

избелени или неизбелени), меки хартии за производство на салфетки или други санитарни продукти, както 

и за други хартии. Отличава се с добри характеристики на печат върху силно-попиващи субстрати, 

наситеност на цветовете и устойчивости (на надраскване, вода и мазнини). 

 

Приложение 

 Кухненска и тоалетна хартия 

 Салфетки 

 Кърпи за ръце 

 Подложки за хранене 

 Хартия за опаковане на храна 

 Картонени чашки

 

Технически данни 

 Цвят:                                 Pantone, HKS или клиентска мостра 

 Ph:                                     8,0 – 9,5 

 Мирис:                              Много слаб 

 Вискозитет:                      25 ± 5 s (DIN cup ø 4 mm, 20˚ C) 

 

Качества 

 Отличен пренос на мастилата 

 Добра устойчивост на надраскване и изтриване 

 Добра устойчивост на вода и мазнини 

 Висока наситеност на цветовете 

 Добри характеристики на печат върху силно-попиващи субстрати 

 Добра покривност при печат на фонове и големи участъци с наситени и плътни цветове 

 Добра покривност при печат на полутонове с възможност за поддържане на растерната точка 

 

Печат 

Мастилата от тази серия са готови за печат. Съдържанието на опаковката следва да се разбърка добре 

преди употреба, за да се предотврати утаяване на пигмента. Разреждането с вода може да доведе до 

отклонения в цвета. 
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Почистване 

Cleaner WK – измивен препарат за клишета 
Cleaner WR – измивен препарат за анилоксови валове 
 

Съхранение 

Максимален срок на съхранение 6 месеца от датата на производство, отбелязана на етикета. Продуктът 

трябва да се съхранява в плътно затворена опаковка при умерена температура на помещението. След 

приключване на печатния процес остатъчните количества в мастилниците съхранявайте в отделен съд – 

не връщайте мастило в оригиналната опаковка, за да се предотврати замърсяване на неизползвания 

продукт. 

 

 


