
 

Bovenstaande informatie is bedoeld om U te helpen bij het kiezen van het meest geschikte product voor een bepaalde applicatie. Het is de 

verantwoordelijkheid van de gebruiker om de producten te testen onder eigen  drukomstandigheden. Aansprakelijkheid voor verlies of schade kan niet 

geaccepteerd worden, omdat drukomstandigheden buiten onze controle liggen. 

Additieven voor offsetinkten 
Voor het aanpassen van offsetinkten aan bepaalde drukomstandigheden 
 

 

Tack Reducer 5210     

 

● Verlaagt de tack en, in mindere mate, de viscositeit van de inkt 

● Het verlagen van de tack kan leiden tot punttoename 

● Dosering: 1-5% 

 
Printing Oil L 
 

● Vloeibare verdunner ter verbetering van de inkttransfer en het voorkomen van plukken 

● Dosering: 1-5% 

 
Lithographic Controlling Agent 
 

● Vloeibaar additief, verbetert de transfer van de inkt en vermindert het opbouwen op het rubberdoek 

● Toevoeging van dit additief heeft een gunstig effect op de doordroging van de inkt 

● Dosering: 1-2% 

 
Wax Compound 8051 
 

● Verbetert de slijtvastheid en slip van de inktfilm, zonder de reologische eigenschappen van de inkt te 

beïnvloeden  

● Dosering: 1-5% 

 
Speedy Dry 
 

● Innovatieve en revolutionaire droger 

● Droogt conventionele inkten sneller dan ieder ander droogadditief  

● Dosering : minimaal 5%, overdosering niet mogelijk  

 

Strong NP Drier II 
 

● Vloeibare droogstof ter verbetering van de oxidatieve droging van de inkt. 

● Dosering: 1-3% 

 
Novaplast Strong NP Drier 
 

● Zeer sterke vloeibare droogstof voor kritische substraten 

● Dosering: 1-3% 
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Droogpasta 3107 
 

● Kobaltvrije, pasteuze krachtige droogstof voor kritische substraten 

● Dosering: 3-5% 

 
Roller Paste 
 

● Beschermpasta voor rollen zonder inktafname 

 

 


