
,.. is o modern dry sproying ogent, soluble in
woter wlth speciol propeilies, for preventing
offsetting of freshly printed mqteriol.

,,. is o noturol sugor-bosed producl.
It has crystalline structure with o rounded
porticle shape ond o soft groin,

,,, remoins, despite its solubility, fully elleclive os
o spocer between the single sheets qnd oJlers
signiticant odvontoges lor oflsefprinling
especlally in cose ol converting.

,,, is dissolved by the wqler on the rubberblonket
viq the dqmping unit, on the printing plole
ond in the fountoin solution,

,,, is generolly recommended, when followed by
o further printing process, as only thereby the
woter soluble sproy powder con be removed
olmost completely.

,., otfers os o noiurol product ond food the best
bosis to ospecis of heolth

,,, is stabie when stored in o dry ploce, Becouse
of rts solubility it should be protected from
concentroted woter. As it is non-hygroscopic it
connot go into solution by otmospheric
humidity,

... is suitoble for oll spraying decives working
with oir, It hos good IIow chqracterislics without
h rmn f^ rmf f l i ^n

.,, is noi to be used v/ith eiectroslolic sprcryer,

.., is especiqly suitoble lor conveding, Iominoting
ond vornishing,

The soluble sprcy powder L3 ensures Jine
smooth surfoces preventing blisters ond spots,
To ochieve high quali'iy prints, pleose ollow
the pdnted sheets to pqss through the press
ogoin, becouse the powder con only be
dissolved by the moisture on the rubber
blonket,

,.. dissolves ond therefore lecves no deposils on
the rubber blonket, Cleonlng intervois cre
extendet mony times over. It prevents
contqminotion of mochines, it is iree ol fine
dust,

,.. is ovoilable in 4 grodes.
The grqin sizes 15, 20, 30 und 45 ore extremely
precise, There is c suitoble grode qvoilqble
for eqch pqper grommoge ond reverse side
pcper srruclure,

Only the equol groins guoronlee q regulor
distqnce between the sheets ot o minlmum of
powder consumption ond smollest formotion
ol dusl,

We de nol resporoble for deviüiroff beh4@n ow english text md o tr(mlction.
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Proszek do napylania druköw

rozpuszc zalny, do specj alnych prac
offsetowych

jest suchym proszkiem do proszkowania druk6w,
rozpuszczalnym w wodzie, römiqcym siE od innych
proszkdw swoj 4 specyfi czn4 charakterystykq
technologiczn qr. Zapobiega skutecznie odbrj aniu Swie2ych
druköw.

jest proszkiem do proszkowania druköw, produkowanl,rn na
bazie naturalnego cukru. Ma strukturq lcystalicznq i
zaolc4glonq formq miqkkie go ztarna.

jest proszkiem minimalnie obci44aj4cym plyte drukowq
podczas kolejnych przelotdw arkusza przez maszqe.

Mimo swojej rozpuszczalno6ci proszek spelnia efektywnie
rolq rozdzielacza arkuszy. Rospuszczalno6ö proszku
okazuje siq szczegdlnie korzystna w wypadku kolejnych
przelotöw arkusza przez maszyne.

proszek rozpuszcza siq w wodzie na gumie i na plycie
drukowej, przedostajqc siq do obiego Srodka zwil2aj4cego.

Proszek nale2y przechowylvaö w suchym miejscu,
poniewaZ zachowuje w ten sposdb swoje pelne walory
u2ytkowe. Ze w z glEdu na r ozpuszczalno 5 ö w wodzi e nal e2y
go chroniö przed wysokq wilgotno6ci4 i wod4. Proszek nie
jest higroskopijny i nie zagruLa mu wilgotno6ö powietrza.
Nie zaobserwowano zbrylania proszku w normalnych
warunkach.

L3 moäna stosowad we wszystkich rodzajach aparat6w do
proszkowania. Posiada znakomit4 sypko6ö, charakteryzuj e
siq bardzo dobrym pyleniem. Wysoka r6wnomiernoSö
ziama zapewnia rdwnomieme proszkowanie arkusza.

Proszek L3 nie nadaje sig do stosowania w
elektrostatycmychurzqdzeniachproszkuj4cych.

Za\ecamy stosowanie proszku L3 w taki sposöb, aby po
proszkowaniu nastqpowalo jeszcze j edno przejicie przez
maszynQ. W ten sposdb moina usunqö wiqkszq czq6ö
proszku. L3 nadaje siEzwlaszcza do prac, ltöre s4
przeznaazone do foliowania lub lakierowania. Szczegölnie
wysokojako6ciowe druki mo2na odpyliö na mokro w trakcie
koricowego przelotu przez maszpq, podczas kldrego woda
na gumie usuwa proszekz arkusza.

Proszek L3 rozpuszcza siq w wodzie i nie powoduje
brudzenia gumy. Wielokrotnie wydlu2aj4 siq w ten sposöb
czasookresy mycia gum a poniewaZ proszekjest dobrze
sortowany, nie zawiera drobnych cz4stek kurzu i nie
powoduje silnego zabrudenia maszyny.

Proszek jest produkowany w 4 wielkoSciach ziama: 15,20
30 i 45, z kt6rych kaZda charakeryzuje siE maksymaln4
rdwnomiemo6ciq. Dziqki zriänicowaniu ziarnisto6ci motua
bez trudu dobraö proszek do kazdej gramatury i do kazdego
spoou papleru.

Jedynie proszki o röwnomiernym ziarnie zapewniajq
rdwnomierny odstqp migdzy zadrukowanymi
arkuszami, minimalne zuirycie proszku i optymalne
proszkowanie.
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