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Ficha Técnica

Vernizes e Acabamentos UV

UVW – Linha 4000 – VZ003/XX – BRILHO E ACABAMENTO
Sistema:

Flexo e Offset.

Aplicação:

Foi especialmente desenvolvido para ser utilizado como acabamento de
alto brilho e proteção. O 4000-VZ003/XX é compatível com a maioria
das tintas flexográficas e de offset.

Substratos:

Impressões feitas em papéis. Para filmes, recomendamos o uso de
outros vernizes da linha 4000, os quais podem ser solicitados ao nosso
departamento técnico, porém segundo nossa experiência o
4000-VZ003/XX possui também um bom desempenho sobre
impressões feitas em filmes PE, BOPP (tratados com CORONA ou TOP
COAT).

Viscosidade:

35 segundos Ford4 (±5).

Validade:

180 dias a partir da data de fabricação.

Características Específicas:

Possui ótima estabilidade em processo e alta reatividade.

Características Especiais:

Apresenta após a cura (24 horas) boa resistência à:
• Água
• Álcalis
• Água sanitária
• Álcool
• Produtos de higiene pessoal
• Gordura
• Óleos Lubrificantes

Importante:

Os níveis de resistência descritos acima dependem das condições de
impressão como também da camada aplicada. Para trabalhos onde
sejam aplicados “ribbons” de termo transferência ou “hot foil” sobre o
acabamento UV, sugerimos que sejam feitos testes prévios para
avaliação da ancoragem e deposição destes.

Observação:

Os vernizes desta linha são todos desenvolvidos e produzidos com
insumos isentos de metais pesados (atóxicos). Usar sempre EPI’s
(luvas, avental e outros) ao manusear todo e qualquer produto químico.

As informações contidas nesta publicação são baseadas em nossos conhecimentos e atuais experiências.
Nossos clientes poderão ajustá-las ou modificá-las de acordo com sua experiência, pois o uso adequado dos
produtos depende, muitas vezes, das condições locais, da proveniência das matérias-primas empregadas e
outros fatores semelhantes.
A TSA coloca-se a disposição de seus clientes para orientar em eventuais dúvidas quanto à forma mais
apropriada para a aplicação das matérias-primas por nós comercializadas, sempre visando uma maior
satisfação por parte dos clientes.
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