Boletim Técnico

Prime Jet UP 35

Descritivo Técnico: A linha Prime Jet UP 35 foi especialmente desenvolvida para equipamentos que utilizam
cabeças de impressão Seiko, Spectra, Toshiba e Xaar, como exemplo; Ampla®, ColorSpan®, DG4®, DGI®,
Flora®, Inﬁnity®, Scitex®, SID® e Vutek®.
Tonalidades: Produto disponível nas tonalidades
- 100 Black (K)
- 110 Yellow (Y)
- 120 Magenta (M)
- 130 Cyan (C)
Embalagens: A linha Prime Jet UP 35 esta disponível em frascos de 01 e 05 litros.
Durabilidade: Apresenta durabilidade de até 18 meses (testes realizados em simuladores especíﬁcos) mas
que podem sofrer variações devido a fatores como, substratos, incidência solar, intemperismos, acabamento, conﬁgurações da impressora e ação de produtos químicos.
Desempenho à ação Física e Química: A linha Prime Jet UP 35 foi desenvolvida para proporcionar resistência à abrasão e ao contato com produtos químicos domésticos, álcool combustível, gasolina e alguns tipos
de coadjuvantes de limpeza. Contudo, é recomendada à aplicação de i9 Coat quando for necessário um
nível maior de durabilidade.
Características do produto: A Prime Jet UP 35 foi desenvolvida com solventes de baixo odor que garantem
a correta secagem no processo e alta performance em diversos substratos. A grande estabilidade dispersiva, conjuntamente com a micronização dos pigmentos confere o aumento da vida útil das cabeças de
impressão.
Rígidos parâmetros de controle laboratoriais garantem permanente qualidade.
Estocagem: A garantia do produto em estoque é de 06 meses, observando que os envases devem ser
acondicionados em ambientes com temperatura variável entre 10º á 30º Celsius.
Substratos: Lonas de PVC, Papéis, Vinil, e demais materiais que permitam à ancoragem de tintas a base de
solvente e, utilização no processo de impressão Informações adicionais: Torne sua impressão muito mais
resistente a agentes externos e com acabamento diferenciado utilizando nossa linha de auxiliares: i9 Coat
Brilhante e i9 Coat Fosca.
Maiores informações e solicitação de FISPQ, através de contato@i9tintas.com.br.
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