SCRATCH OFF 600.
ANVENDELSE.:
SCRATCH OFF 600 er en 1 komponent serigafifarve som anvendes til lotterispil,
skrabekuponer og lignende. Gevinstfelterne trykkes i serigrafi eller off-set.
Felterne afdækkes dernæst med Scratch Off 600 farven, dette farvelag skrabes af med en
mønt eller lignende.
Egenskaber.:
SCRATCH OFF 600 farven har en middel vedhæftning til de fleste overflader, men på
meget
sugende overflader kan vedhæftningen blive for god, denne forbedrede vedhæftning kan
endvidere fremkomme under lagring af færdige tryk. DERFOR anbefales en fortrykslak
SET4000 eller UVCC-2.
SCRATCH OFF 600 kan også anvendes på visse typer litho off set lakker.
Det anbefales dog altid, at lave prøvetryk inden produktion for test af skrabeeffekten.
Farvetoner.:
SCRATCH OFF 600 findes i bronze-guld og sølv.
Alle kulørerne overholder normen EN 71 del 3 samt ASTM F 963. Overflade dekoration
legetøj.
Alle kulørerne har en lysægthed på 6-7 efter Uld skalaen.
Indstilling af farven til serigrafi.:
Normalfortynder.: 10-20% Fortynder nr. 1.
Langsomfortynder.: 10-20% Retarder nr. 4.
Tørring.:
SCRATCH OFF 600 tørrer fysisk/kemisk.
Ved rumtemperatur er tørretiden 1-2 timer (Overfladetør).
Tunneltørring. 25-60 sek. Ved 50-60 grader.
SCRATCH OFF 600 kræver minimum en temperatur på 18 grader for at udhærde.
SCRATCH OFF 600 er først fuldt udhærdet efter 5-6 dage ved en rumtemperatur på 20
grader.
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Lagerbestandighed.:
SCRATCH OFF 600 ca. 2 år.
Sikkerhed.:
Alle nødvendige oplysning kan læses i vort sikkerhedsdatablad.

Denne tekniske information er tænkt som en vejledning. Selvom informationen er givet efter detaljeret
undersøgelse og vor bedste overbevisning kan Print-Techno ApS ikke gøres ansvarlig for den.
Vi anbefaler at prøvetryk foretages inden hele produktionen sættes igang.
Print-Techno ApS , CVR-nr.27665381,Smedestræde 2. DK5683 Haarby. Tlf: +45 6473 1600 Fax: +45 6473 1612.
Hjemmeside: www.printtechno.dk Mail: Info@printtechno.dk

