
 

 

                          LIGUM Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS:0000138227  
Kapitał zakładowy wynosi 1.833.000,00 PLN, NIP: 693-11-76-508, VAT UE: PL6931176508, Regon: 390440722  

Bank Zachodni WBK S.A.1 Oddział w Głogowie : 1) PLN: 23 1090 2079 0000 0005 4404 3931  2) EUR : 09 1090 2079 0000 0005 4411 1307,SWIFT: WBK PPLPP XXX              

 
 

LIGUM Pol Sp. z o.o.  ul. Sikorskiego 64, 67-200 Głogów;  
Centrum tel.: 6064 54 486, tel.+48/76/834-15-65, fax:+48/76/833-50-38 

www.ligum.pl, e-mail: InstaChem@ligum.pl 

 
Dyna Col AC304AP 
 
Dyna Col AC304AP to skoncentrowany bufor eliminujący IPA, przeznaczony do stosowania na maszynach 
arkuszowych i rolowych w druku offsetowym. Środek ten jest zaprojektowany, aby wyeliminować alkohol 
izopropylowy i oferuje dużą swobodę w wyborze dawkowania. Wysoce zalecany gdy dochodzi do  odkładania 
komponentów farby na płytach, co  powoduje problemy. Dyna Col AC304AP zawiera skuteczne środki 
konserwujące płytę i aktywne inhibitory korozji.  
Dyna Col AC304AP spełnia wymagania określone przez wiodących producentów maszyn drukarskich i został 
zaprojektowany tak, aby uzyskać zgodę zatwierdzoną przez ISEGA na użycie go do produkcji opakowań z 
bezpośrednim kontaktem z żywnością. 
 
2-3% dawka tego produktu może zastąpić do 12% alkoholu izopropylowego. Produkt  nadaje się do wody o 
twardości 8-16 °dH (skala niemiecka). Zalecane  dozowanie to 2-3% (obj./obj.), co daje wartość pH 4,8-5,2, w 
zależności od twardość wody. Zalecana dawka może wynosić od 2% (miękka woda) i 3% (twarda woda). Na 
każdy 1% koncentratu wzrasta przewodność około 392 μS / cm. 
 
 
Charakterystyka: 
• Natychmiastowe wydruki o wysokiej rozdzielczości dzięki optymalnemu transferowi farby; 

• Szeroka swoboda dozowania; 

• Zapobiega problemom związanym z osadzaniem się wapnia na wałkach i płytach; 

• Zapobiega cofaniu się farby na wałki wodne; 

• W pełni kontrolowana absorpcja wody przez farbę; 

• Szybsze i czystsze rozruchy; 

 
Dozowanie: 
Przed dodaniem Dyna Col AC304AP ważne jest, aby najpierw opróżnić i wyczyścić  system obiegu bufora. 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 
eliminowania IPA może być konieczne ustawienie wałka pomostowego. 
 
 
Opakowania: 
20, 200 i 1000 litrowe pojemniki / beczki/ kontenery 
 

 
 
 
 
 
 


