PRODUCT
INFO
Maqua® Pad MAP
Nowatorskie rozwiązanie: tampondruk na bazie wody

Czasami marzenia się spełniają!
Dzięki Maqua® Pad MAP wodo-rozcieńczalne
dekorowanie zabawek i innych wrażliwych
zastosowań nie jest już wizją przyszłości !

Farby na bazie rozcieńczalników są od lat standardową
technologią tampondruku. Intensywna koncentracja na
bezpieczeństwo produktów wrażliwych, takich jak zabawki,
spowodowała zainteresowanie alternatywną chemią.
Maqua® Pad MAP to pierwsza na świecie dostępna na
rynku farba do tampondruku na bazie wody, która spełnia
wszystkie

wymagania

przemysłu

zabawkarskiego.

W

związku z tym jest interesująca również dla producentów,
którzy mogą teraz zmienić farby w sprayu czy nakładane
pędzlem

na

farbę

na

bazie

wody

do

zadruku

tamponowego.

Zastosowanie



zabawki wykonane z powlekanego i niepowlekanego
drewna, ABS, PCV, PC
po obróbce wstępnej Maqua® Pad MAP ma dobrą
przyczepność również na wstępnie przygotowanym
PP i powlekanych podłożach

Porównanie

Maqua® Pad
MAP

Tampondruk
rozcieńczalnikowy
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rozcieńczalników
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Odporności
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Suszenie

+
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Środki
pomocnicze

Opóźniacz WV1
Dodatek antykorozyjny

Różnorodne
rozpuszczalniki

Twoje korzyści:
System farb na bazie wody
 prawie bezwonne
 bardzo
niskie wartości
LZO,
niski
poziom
zanieczyszczenia rozpuszczalnikiem
 wymagane mniej środków bezpieczeństwa pracy
Idealna do wrażliwych zastosowań
 odpowiednie do zastosowań zgodnych z dyrektywą
2009/48 / EG („Dyrektywa w sprawie zabawek DIN
EN 71/3”)
 najniższe wartości WWA bez użycia BPA / BPS
 wysoki standard bezpieczeństwa zarówno dla
producenta, jak i konsumenta
Farba jednokomponentowa
 oszczędność: brak ograniczenia żywotności, brak
pozostałości atramentu
 dodanie rozcieńczalnika tylko w razie potrzeby
Warstwa farby o wysokiej odporności
 dla uzyskania solidnych i trwałych powierzchni
zabawek
 wysoka jakość i bezpieczeństwo procesu
Gama kolorów Tampacolor
 satynowy połysk i mocno kryjące odcienie
 formuły mieszania PANTONE®, HKS® i RAL będą
wkrótce dostępne w Marabu ColorManager

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Infolinia techniczna
Telefon: +49 7141 691140, technical.hotline@marabu.de

Więcej informacji można znaleźć w karcie technicznej na
www.marabu-inks.com lub www.dsl.org.pl.
Wszystkie zawarte tutaj stwierdzenia odnosz ą się wyłącznie do standardowych odcieni kolor ów. W przypadku farb
niestandardowych opisane właściwości mogą się róż nić.
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