
 

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. 

Speedy Dry 
Innovatieve en revolutionaire inktdroger
 
 
 
Eigenschappen 
 
● Revolutionair inktadditief voor het aanzienlijk  
   verkorten van de droogtijd van offsetinkten 
● Effectiever dan vergelijkbare producten 
 
 
Succesvol werken met Speedy Dry 
 
● Bepaal zorgvuldig de dosering en hou u aan de  
    voorschriften* 
● Roer de inkt in de inktbak elke 15-20 minuten om 
● Reinig op de gebruikelijke manier 
● Schep de inkt uit de bak na gebruik 
 

* Speedy Dry wordt toegevoegd aan conventionele inkten  
   zonder extra droogstoffen 
 
 
Aanbevolen dosering 
 
● Vellenoffset: 15% in alle kleuren, behalve het geel  
    waar 10% wordt toegevoegd 
● Rotatieoffset: 7,5% in alle kleuren, behalve het geel  
    waar 5% wordt toegevoegd 
● Doseringen kunnen eventueel verhoogd worden,  
    naarmate u meer met Speed Dry vertrouwd bent,  
    om de droogtijden nog verder te verkorten  
 
 
 
 
 
 

 Voordelen 
 
● Droogt conventionele inkten sneller dan ieder ander  
    droogadditief 
● Werkt betrouwbaar en probleemloos op elk  
    substraat 
● Wordt niet beïnvloed door de inktsamenstelling 
● Heeft een brede speelruimte in dosering. Meer  
    Speedy Dry betekent gewoon sneller drogen! 
● Vermindert het carboneren en verhoogt de hechting 
● Vereist geen speciale activering, -uitrusting of het  
    inzetten van speciale inkten 
● Werkt bij elke drukopdracht mits toegepast volgens  
    de instructies 
● Verkort aanzienlijk uw doorstroomtijd, waardoor  
    kortere levertijden 
● De enige droogstof die toepasbaar is voor                    
    voedselveilige inkten, ISEGA-gecertificeerd 
 
 
Verpakking 
 
● 454ml knijpfles / 6 flessen in doos 
 
 
Transport en opslag 
 
● Bewaar op kamertemperatuur 
● Beschermen tegen vorst, temperaturen > 35°C en   
    direct zonlicht 
 
 
Bestellen? 
 
Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01 
Per mail: order@beijersbergen.com 
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Speedy Dry 
Innovatieve en revolutionaire inktdroger 
 
 
 
 

Gemiddelde droogtijden  
0% 

Speedy 
Dry 

15% 
Speedy 

Dry 

20% 
Speedy 

Dry 

25% 
Speedy 

Dry 

45% 
Speedy Dry 

Viltig, handgeschept, mat 26:30 u 05:30 u 04:30 u 04:00 u 01:30 u 

Uncoated – Acidic 24:00 u 04:00 u 03:30 u 03:00 u 03:00 u 

Coated – Neutraal 02:45 u 00:30 u 00:15 u   

Coated – Acidic 24:00 u 04:00 u 01:00 u   

Syntetisch - Yupo 24:00 u 05:00 u    

Syntetisch - Tyvec 24:00 u 04:00 u    

Syntetisch - Polyart 20:00 u 02:00 u    
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