3M Zeefdrukinkten voor Engineer Grade

700 serie

Productomschrijving
700 zeefdrukinkt is een duurzame, transparante (zwart uitgezonderd) inkt voor het bedrukken van
Engineer Grade serie 3200 voor en /of na applicatie van de folie. De zeefdrukinkt kan worden
gebruikt op verkeersborden, bewegwijzering, waarschuwingsborden, straatnaamborden, bebakening,
e.d.
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Daarnaast is tevens verdunner 711 leverbaar.
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Duurzaamheid
Serie 700 zeefdrukinkt heeft een verwachte levensduur gelijk aan de ondergrond waarop deze gedrukt
is, mits dit een van de series Engineer Grade sheetings is en gezeefdrukt wordt volgens de door 3M
aanbevolen methoden, met uitzondering van oranje (716) dat een verwacht levensduur heeft van 5 in
plaats van 7 jaar.
Verwerking
Voor de specifieke handelingen bij verwerking is een uitvoerige Engelstalige productinformatie
beschikbaar (Product Bulletin 75). Er is tevens een Nederlands handleiding voor zeefdrukken in het
algemeen en zeefdrukinkt in het bijzonder beschikbaar.
Opslag
Wij adviseren om de inkten te bewaren in een koele, droge ruimte tussen de 18 en 24°C en een
relatieve luchtvochtigheidsgraad van 30-50%. Het materiaal dient binnen een jaar na aanschaf
verwerkt te worden.
Onderhoud
Mits de inkt verwerkt is conform de gestelde eisen kan het bedrukte oppervlak gereinigd worden met
een spons of zachte doek gedrenkt in schoon water waarin een niet-agressief huishoud
schoonmaakmiddel is opgelost. Tenslotte met schoon water afspoelen. Geen middelen met schurende
of bijtende werking gebruiken.
Aanvullende informatie
Neem voor aanvullende informatie contact op met uw vertegenwoordiger of de technische service
van 3M. De telefoonnummers kunt u terugvinden op het briefpapier.

Belangrijk: De gegevens, technische informatie en aanbevelingen, die in dit bulletin worden vermeld, zijn het resultaat van proeven, die
naar beste weten betrouwbaar zijn, maar waarvan de volledigheid of juistheid niet wordt gegarandeerd. Noch de fabrikant, noch de
verkoper is aansprakelijk voor enige schade hetzij direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van het product, respectievelijk de
ongeschiktheid van het product. De verkoper en/of fabrikant is slechts gehouden tot vervanging van materiaal dat niet aan de
fabriekseisen blijkt te voldoen. Voor de toepassing dient de gebruiker aan de hand van praktijkproeven vast te stellen of het materiaal
voor het beoogde geschikt is. De gebruiker neemt deze proeven geheel voor eigen risico. De duurzaamheid, die in dit document wordt
vermeld, geldt alleen voor de klimaatzone van Noord- en Midden Europa.
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