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DYNA COL AC 304ME 

 
 
Dyna Col AC304ME to skoncentrowany bufor eliminujący IPA, przeznaczony do stosowania na maszynach 
arkuszowych i rolowych w druku offsetowym. Dyna Col AC304ME oferuje doskonałą kompatybilność z 
większością nowoczesnych farb offsetowych na bazie oleju i specjalnych, takich jak UV i LED-UV. Szczególnie 
zalecany, przy niestabilnym  poziomie pH. 
Dyna Col AC304ME zawiera skuteczne środki konserwujące płytę i aktywne inhibitory korozji. Środek ten 
spełnia wymagania stawiane przez wiodących producentów maszyn i został zaprojektowany zgodnie  
z certyfikatem ISEGA, na wytwarzanie materiałów opakowaniowych posiadających pośredni  kontakt 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 540 μS / cm. 
 
Charakterystyka: 
- Natychmiastowe odbitki o wysokiej gęstości dzięki optymalnemu przenoszeniu farby; 
- Zapobiega problemom związanym z osadzaniem się wapnia na wałkach; 
- Zapobiega sprzęganiu farby z rolkami tłumiącymi; 
- W pełni kontrolowany balans woda-farba; 
- Szybsze i czystsze rozruchy; 
 
Podanie: 
Przed dodaniem Dyna Col AC304ME ważne jest, aby opróżnić i oczyścić zbiornik i układ, w którym pracuje 
roztwór. Sprawdź czy urządzenie dozujące roztwór jest skalibrowane i zastosuj odpowiednią dawkę. Zaleca się 
precyzyjną kontrolę pomiarów przewodności dawki. Przy zmniejszaniu lub eliminowaniu IPA możliwa jest 
korekta ustawień walca „pomostowego”. 
 
 
Opakowania: 
20, 200 i 1000 litrowe pojemniki / beczki/ kontenery 

 


