
 

 

ССУУББЛЛИИММААЦЦИИООННННИИ  ММААССТТИИЛЛАА  
 

СУБЛИСТАР ОФСЕТ 
Код № 408000 

 

Технически бюлетин № 10/ SI 1 юни 2006 
 

Сублимационни мастила за  четирицветен процес на офсетов печат. 

□□□   Отлично качество на печат 

□□□   Оптимално съотношение между вода и мастило 

□□□   Идеална твърдост 

□□□   Могат да се наслояват в големи количества 

□□□   Максимална концентрация на мастилата 

□□□   Кратък период за изсушаване. 

Мастила на основата на смоли с висока точка на топене, разтворени в леки масла с висока чистота  

ОСНОВА ЗА ПЕЧАТ: Всякаква хартия с добра пропускливост на всякакви масла; попивателна 
или матова пореста хартия. 

ПОДГОТОВКА: SUBLISTAR ОФСЕТ се предлага говтово за употреба; може евентуално 
да се разреди с до 1 – 2 % с DILUENTE SUBLISTAR ОФСЕТ, ако се 
печата върху лека хартия (70 – 80 грама). 

ПЕЧАТ: На офсетна машина с един или повече цветове, мокро върху мокро с 
овлажняващ разтвор без или с малък процент изопропилов алкохол. 

СУШЕНЕ: Чрез окисляване или проикване в основата. 

ТРАНСФЕР: Времето и температурите са същите като при ситопечат (виж Схема на 
цветовете SUBLISTAR ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ НА БАЗИ). 

ОПАКОВКИ: РАЗШИРЯВАЩА БАЗА - код 408070 
SUBLISTAR ОФСЕТ ЖЪЛТО – код 408080 
SUBLISTAR ОФСЕТ МАГЕНТА – код 408081 
SUBLISTAR ОФСЕТ ЦИАН – код 408082 
SUBLISTAR ОФСЕТ ЧЕРНО – код 408083 
Всички продукти в опаковки от по 1 kg 
Разредител DILUENTE SUBLISTAR ОФСЕТ – код 154494 – 1 литър 

Съдържащата се в настоящия Технически бюлетининформация е резултат от внимателно проведени изпитания и съдържа най-доброто ни 
познание на технологиите към момента. Въпреки това бюлетинът има само информативен характер и по никакъв начин не води до каквато и 
да било отговорност от наша страна, нито преставлява основание за евентуални спорове, свързани с употребата на горепосочените продукти. 
Това е продиктувано от факта, че нямаме контрол върху условията на приложение. 
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