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 Dyna Col 317Ci 

 
DynaCol 317Ci to wysokiej jakości środek antykorozyjny do stosowania w rolowych maszynach 
heatsetowych. DynaCol 317Ci został zaprojektowany, aby wyeliminować IPA.  
W większości przypadków do alkoholowych systemów zwilżających wystarcza dawka 0-4% alkoholu 
izopropylowego. Wybrane komponenty zapobiegają cofaniu się farby na wałki wodne i zapewniają stabilne 
właściwości balansu farba / woda podczas drukowania przy wysokich prędkościach i wysokim obciążeniu 
mechanicznym. Bardzo zalecany środek,  przy gromadzeniu się pyłu papierowego na płytach. 
 
2% dawki DynaCol 317Ci może zastąpić do 12% alkoholu izopropylowego. Ten produkt nadaje się do wody o 
twardości 8-16°dH (niemiecka skala). Zalecany dodatek standardowy to 2% (obj./obj.), co daje wartość  
pH 4,8-5,2, w zależności od twardości wody. Zalecana dawka może wynosić od 2% do 3%, w zależności od jakości 
wody. Na każdy 1% dodanego koncentratu nastąpi wzrost przewodności i wyniesie w przybliżeniu 545 μS / cm. 
 
Charakterystyka: 
• Natychmiastowe kopie o wysokiej rozdzielczości  dzięki optymalnemu transferowi farby; 

• Ekstremalnie stabilny balans farba/woda; 

• Brak efektu cofania się farby na wałki wodne; 

• Znaczna redukcja odkładania się  farby i resztek  papieru na płycie; 

• Pełna kontrola poboru wody przez farbę; 

• Szybsze i czystsze rozruchy; 

• Zawiera aktywne środki ochrony płyt 

• Maksymalna redukcja pienienia. 

• Zawiera skuteczne inhibitory korozji. 

 
Dozowanie: 
Przed dodaniem Dyna Col 317Ci ważne jest, aby najpierw opróżnić i wyczyścić  system obiegu buforu. Ważny 
jest również stan systemu nawilżania. 
Sprawdź, czy urządzenie do dozowania bufora jest dokładne i zastosuj właściwe dawkowanie. Do dokładnej 
kontroli dozowania zaleca się pomiary przewodności. 
Wskazane jest sprawdzenie ustawień walców układu nawilżania. Podczas zmniejszania lub 
eliminacji IPA może być konieczne ustawienie wałka pomostowego. 
 
 
Opakowania: 
20, 200 i 1000 litrowe pojemniki / beczki/ kontenery 

 
 
 
 
 

 


