
                                                                                                  

   

 

BöttcherFountGS-046 
 

Добавка за овлажняващ разтвор за печат без алкохол 
 

BöttcherFount GS046 е добавка за овлажняващ разтвор за листови 
офсетови печатни машини и машини за печат на безконечни формуляри , 
по-специално за печат без алкохол. 

 

 

 
Приложение 

 

 Стандартна дозировка 2-3%  

 За печат без алкохол (IPA-free) или намалена концентрация  

на IPA – 0 - 5% 

 Стойност на pH 4,7 - 5,0 (в зависомост от твърдостта на водата)  

 Подходяща за твърдост на водата от 5 – 15° dH 

 В случай, че твърдостта на водата е <5° dH, използвайте 
BöttcherProCalcit 

 Бърз рестарт и стабилни настройки на водата 

 Намалява натрупванията върху гумените платна и печатния цилиндър  

 Намалява натрупванията на мастило върху овлажняващите валове  

 Намалява гланцирането и натрупванията върху мастилните валове  

 Бързо съхнене на мастилото при матирана хартия и непопиващи 

субстрати  

 Голяма плътност и яркост на мастилото, много добра устойчивост на 
протриване на мастилото  

 Много добри резултати при употреба с комбинация с овлажняващи 

валове BöttcherProAqualis 

 Подходяща за CTP плаки, за UV-мастила и мастила с метални пигменти 

 Повишена проводимост за % добавка: 250 μS/cm  

 Плътност 1,07 kg/l  
 

 

 

 
Характеристики 

 
Преди употребата на BöttcherFount S-3007, овлажняващата система 

система трябва да бъде напълно изпразнена и основно почистена, за 

предпочитане използвайки  BottcherProHydroclean или 

BöttcherProSlimex. 

Колкото по-малко е количеството на изопропилов алкохол, толкова 

повече връщането на мастило и мастилните остатъци се увеличават и 

натрупват в овлажняващата циркулационна система  

 

 
Забележка 

 



                                                                                                  

   

По тази причина препоръчваме овлажняващият разтвор да се сменя 

редовнн, т.е. на всеки две седмици. Използвайте BottcherProCalcit като 

втвърдител за вода от обратна осмоза или мека вода. 

 

 

 Туба от 20 л  

 Бидон от 200 л 

 
 

 

 
Разфасовка 

 
BöttcherFount GS046 е класифициран продуктс маркировка по директива на ЕО 
1999/45/ЕО – в най-новата й версия. BöttcherFount GS046 не е опасен продукт по 
смисъла на националните и международните транспортни разпоредби. 

 

 

 
Маркировка 

 

 
Цялата информация за нашите продукти е налична на www.boettcher-systems.com .   

 

 

 

 

http://www.boettcher-systems.com/

