
.,, is on orgonic product mode out of
nalive starch,

.., is not soluble, Nqtive slarch, qs used in
dry spraying, is deJinitely not soluble in
ethonol cnd cold wqter.
It only Jorms q colloidql solution in
boiling woter, v/hich sets qs o jelly v/hen
il cools down ( the well known storch
pqsle ),

.,, is sphoero-crystqlline, hos rounded
edgtes, is sphericol shoped ond solt-
grained.

.., oflers Jor decsdes crs c nqturql product
the best bosls to lhe qspects of heallh;

,,. is nol sensltive to normal humidity in the
oir, dry storqge is recommended. Protect
it Jrom wqler ond keep it dry in stock.

,,, is suitoble for all dry sprcying
equlpmenrs.

.,, flows extroordinodly well ond sproys
well,

.., forms no lumps,

,., does not block the sproying devices,

,,. is suilable for eleclroslotic sprcryer,

,,, is, when used cqrefullv suitqble ior
subsequent vornishing ond lominoting,
it is soft ond goes on smoothly ond 1s
pleasant to louch, Jorms no blisters or
spots ond creqtes o good surfqce,

For woter-bosed vornishing the special
type Ss-WL should be usedl

,.. does not damoge the printing plates,

,., minimum clecrning is required, thonks
lo lew deposits, prevents contominotion
of the press,

,,. is ovoilcble in 4 grqdes.
The groin sizes 15, 20, 30 ond 45 ore
extremely precise and contcin no
inactive line particles,
The unilormity oJ oll the groin sizes is
uneguolled, For eoch pqper grqmmqge
ond reverse side structure there is o
suitqble grode ('voiloble

Only the equol groins guorqntee o
regulor dislonce belween the sheets ot
o minimum ol por^/der consumption qnd

smollest formqtion ol dust,

We @ nol resposible for betheen ou engltsh lqt @d o trorolotlon

KS L sfoubfechnik smbh
o

Proszek do napylania druköw

od dziesiqtköw lat produkt znany i
sprawdzony w praktyce

55 to ro6linny produkt organiczny z naturalnej skrobii,
nierozpuszczalny ani w wodzie ani w alkoholu!

Skrobia roSlinna, zkt6rq jest produkowany proszek do
napylania druk6w nie jest rozpuszczalna ani w wodzie ani
w alkoholu. We wrz4cej wodzie powstaje tzw.roztwär
koloidalny, podczas schladzania zastygaj 4cy j ako 2e1 (klej
skrobiowy).

55 jest sferokrystaliczny, ma zaokr4glone krawqdzie,
kulisty ksztalt i miqkkie ziamo.

Jest to produkt naturalny, od dziesi4tk6w lat stosowany
z powodzeniem w przemySle graficznym, nie budz4cy
2adnych zastrzeLefi pod wzglqdem zdrowotnym.
Posiada odpowiednie atesty niemieckie.

Proszek jest niewrazliwy na normaln4 wilgotnoSö
powietrza, nale2y go jednak chroniö przed kontaktem z
wod4i przechowywaö w suchym miejscu.

Mo2na go stosowaö we wszystkich aparatach prozkuj4cych,
ma makomit4 sypko6ö i bardzo dobr4 charakterystykq
napylania.

nie zbryla siq

nie zatyka aparatöw pro szkuj 4cych.

55 moZna stosowaö tak2e w elektrostatycznych aparatach
proszkuj4cych.

Proszek jest odpowiedni do druk6w, ktöre s4lakierowane
lub foliowane, poniewaZ nie tworzy pqcherzy i ulatwia
powstawanie gladkiej powierzchni.

Do druku wodnymi lakierami dyspersyjnymi
stosowaö specjaln4 wersjp proszku skrobiowego o
symbolu SS-WL.

35 jest bardzo miqkki i nie niszczy plyt drukowych.

Stosowanie proszku nie powoduje dodatkowego mycia.
Poniewa2 proszek nie zawiera pylu, nie powoduje brudzenia
i zanieczyszczania maszyny, zwlaszcza w strefie
wykladania.

Proszek jest produkowany w 4 wielko6ciach ziama: 75,20,
30 i 45, z ktdrych ku2da odznacza siq nieslychanie
röwnomiernym ziarnem. Nie zawiera pylu. Ziarnisto6ö
proszk6w jest dostosowana do kazdej gramatury i rodzaju
spodu papieru.

Jedynie proszki o rdwnomiernym ziarnie zapewniaj4
röwnomierny odstqp migdzy zadrukowanymi
arkuszami, minimalne ztirycie proszku i optymalne
proszkowanie.
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